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Remont zakończony
SUMO Z MIKOŁAJEM

str. 16
Czytaj

Przedszkolaki na dohyo
W czerwcu rozstrzygnęliśmy nasz
konkurs WYMARZONY POKÓJ MALUCHA. Laureatami zostali państwo
Miłkowscy z synem Antonim. Remont już dobiegł końca.
Możemy więc podsumować tę akcję.
Nasi Sponsorzy po oględzinach wzięli się
do pracy. Firma NIERUCHOMOŚCI DARIA PRACZYK przygotowała projekt pokoju oraz zakupiła tapetę na trzy ściany.
Z kolei FACH-STOL SZYMON HORYZA
ufundował panele podłogowe i je zamontował. Firma DAF-MAL DARIUSZ FABIANOWSKI pokryła koszty remontu, a materiały budowlane przekazał POLBUD.
Firma FINESTRA TOMASZ RYNOWIECKI zamontowała moskitiery w całym domu. Od przedsiębiorstwa BETA TADEUSZ KIERAKOWICZ państwo Miłkowscy
otrzymali łóżko z montażem, natomiast
AT S.A. dostarczyła oświetlenie. Firma

KAMIX przekazała dla Antka wysokiej
klasy zabawki.
Meble oraz dodatki do wystroju wnętrza zakupili państwo Miłkowscy. Efekt
końcowy możecie zobaczyć na zdjęciach.
– Była to nasza pierwsza taka akcja
i oczywiście jest kilka elementów, które
trzeba udoskonalać. Jesteśmy jednak
usatysfakcjonowani, iż nasz pomysł spotkał się z aprobatą mieszkańców, o czym
świadczy liczba uczestników konkursu – mówi Daniel Borski, wydawca
GLK. – Dziękuję również wszystkim
Partnerom za realizację zadań. Wprawdzie Stanisław Gdynia, właściciel Zakładu Usług Energetycznych, nie mógł zrealizować swojej części prac, gdyż zwycięzcy mieli wcześniej wykonaną instalację, ale liczymy, iż z chęcią wykaże się
swoją fachowością przy kolejnych tego
typu przedsięwzięciach – dodaje.
(KOSTKA)
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KROTOSZYN

Rejonowy oddział PCK
już ze sztandarem

23 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika
odbyła się uroczystość nadania
sztandaru Oddziałowi Rejonowemu
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krotoszynie. Impreza połączona była
z obchodami Dni Honorowego
Krwiodawstwa PCK, które w tym roku świętuje swoje 60-lecie.

łowi Kulasowi oraz Dariuszowi Zybale.
Odznaczenia zostaną wręczone u wojewody na początku przyszłego roku.
Odznaką „Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
uhonorowano Sławomira Mikołaja Kosińskiego, Marcina Wośka, Sławomira Wojciechowskiego, Krzysztofa Wichłacza, Sławomira Wawrzyniaka, Patryka Tysiaka,
Leszka Paterka, Grzegorza Kozę, Dawida
Klupsia, Stanisława Jędrzejaka i Romana
Macieja Dawidowicza. Z kolei Odznakę
Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów
krwi) otrzymali Bartosz Górka i Krzysztof Wałas, a III stopnia (po oddaniu 6 litrów krwi) – Krzysztof Jarosz.
Medalami 60-lecia Honorowego
Krwiodawstwa PCK wyróżniono Jerzego
Przewoźnego, Roberta Wasielaka, Krzysztofa Kierzka, Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy UM w Zdunach, Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK
przy UMiG w Koźminie Wlkp., Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK
przy UM w Sulmierzycach, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KP PSP
w Krotoszynie, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Mahle Polska SA w Krotoszynie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Krotoszynie.

Wszystkich gości powitał Krzysztof
Kierzek, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Krotoszynie, przypominając historię organizacji i jej dokonania.
Następnie publiczność obejrzała program
poetycko-muzyczny w wykonaniu młodzieży, a potem wysłuchano prelekcji
na temat historii metod leczenia z wykorzystaniem transfuzji krwi. Pierwszy raz
taki zabieg odnotowano w listopadzie 1667 roku w Anglii. W 1825 roku
w Berlinie nastąpiło pierwsze przetoczenie krwi przez Polaka – chirurga Ludwika Bierkowskiego.
Głównym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Oddziałowi Rejonowemu PCK. Dokonano symbolicznego
wbijania gwoździ w drzewcu nowego
sztandaru oraz poświęcono go.
Ponadto zasłużonym krwiodawcom
przyznano odznaczenia. Srebrny Krzyż
Zasługi nadano Wiesławowi Głuszkowi,
a Brązowy Krzyż Zasługi Miłoszowi Dymarskiemu, Markowi Marszałkowi, Paw-
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W Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbył się Powiatowy Konkurs „Gwara
wielkopolska”,
skierowany
do uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem był Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta, a patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

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

W szranki stanęło 19 uczniów. Konkurs podzielony był na dwa etapy – pisem-

FOT. ZSP nr 2 Krotoszyn

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ny i ustny. Młodzież wykazała się doskonałą znajomością wielkopolskiej gwary.
Zwyciężyła Anna Pruchnik (ZSP
nr 2), a na kolejnych miejscach znaleźli się
Kacper Konieczny (ZSP nr 2), Kacper
Kuźnicki (ZSP nr 3), Krystian Pawłowski
(ZSP nr 3), Konrad Rosik (ZSP nr 1)
i Anita Małyga (ZSP nr 1).
Finaliści otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez starostwo.
Konkurs miał na celu propagowanie
gwary wśród młodzieży, odkrywanie
bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i przywiązania do rodzinnej ziemi.
(NOVUS)

Aktualności

KOBYLIN

Podwyżka stawek podatkowych

W trakcie II sesji Rady Miejskiej
w Kobylinie, która odbyła się 29 listopada, uchwalono nowe stawki
podatków od nieruchomości
i od środków transportowych.
Od przyszłego roku będą obowiązywać wyższe opłaty.
Podniesienie stawek podatków podyktowane było faktem, że od 2014 roku
pozostawały one na tym samym poziomie. Jest to zatem pierwsza od pięciu lat
podwyżka. Zarówno uchwała w sprawie
określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości, jak i uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
zostały przyjęte jednogłośnie przez kobylińskich radnych.
Dla przykładu – jeśli chodzi o podatek od budynków mieszkalnych, to od nowego roku obowiązywać będzie kwota 0,75 zł za m2 powierzchni użytkowej.
W tym przypadku mamy zatem wzrost
o 10 groszy na metrze. Z kolei podatek
od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wzrośnie
z 16,65 zł / m2 do 19 zł / m2.
(ANKA)

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.
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ZDUNY

Strażacy otrzymali nowy sprzęt

Do OSP Baszków trafił sprzęt do cięcia karoserii samochodów, przydatny
w akcjach związanych ze zdarzeniami
drogowymi. Jednostka OSP Zduny
otrzymała nożyce do ucinania pedałów,
narzędzie do przecinania pasów i wybija-

nia szyb oraz dwa kliny do stabilizacji pojazdów. Z kolei dla OSP Konarzew zakupiono defibrylator do przywracania akcji
serca. Łączna wartość sprzętu
to 37 600 zł.
– Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu informującym i formalnym wręczeniu, ale ten
sprzęt przekazaliśmy jednostkom natychmiast po jego otrzymaniu i już od jakiegoś
czasu służy w ich działaniach, ku bezpieczeństwu mieszkańców – powiedział Tomasz Chudy, burmistrz Zdun, przypominając jednocześnie, że strażacy w ostat-

nich latach pozyskali także dwa wozy bojowe i rozmaity sprzęt ratowniczy.
– W gminie Zduny macie jedną z lepiej wyposażonych i bardzo sprawnie
działających OSP. Dziękuję strażakom

i panu burmistrzowi za skuteczne działania – oznajmił Jacek Strużyński, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Otwarcie nowej siedziby PCPR-u
23 listopada pracownicy służb społecznych z terenu powiatu obchodzili swoje święto. Pierwszym punktem
uroczystości było oficjalne otwarcie
nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, która mieści się na ul. Floriańskiej 10.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Leszek Kulka, były przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, starosta Stanisław Szczotka oraz Andrzej Piotrowski – dyrektor PCPR-u. Zaproszeni
goście zwiedzili nową siedzibę instytucji.
W budynku mieści się także Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna.
W obiekcie tym niedawno funkcjonowała przychodnia SP ZOZ. Jego dostosowanie do potrzeb PCPR-u zrealizowano
dwuetapowo. W pierwszym (inwestycja
o wartości 971 583,48 zł) wykonano prace termomodernizacyjne – ocieplono
ściany oraz stropodach, wymieniono
okna, zmodernizowano układ ciepłej wody użytkowej oraz automatykę regulacyjną i pogodową, a także instalację c. o., wymieniono grzejniki i oświetlenie.
Na ten etap powiat złożył wniosek
o dotację do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

23 listopada trzem jednostkom
OSP z terenu gminy Zduny przekazano sprzęt ratowniczy, który zakupiono dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości.

nej w Poznaniu, który został pozytywnie
rozpatrzony, w związku z czym pozyskano dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł.
Co istotne, w uzgodnieniu z powiatem remontu elewacji dokonał także inny użytkownik budynku – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Drugi etap to inwestycja o wartości 1 268 054,53 zł. Polegała ona na adaptacji dawnych pomieszczeń przychodni
na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na parterze) oraz na siedzibę
Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej (I i II piętro). Z kolei w dawnych mieszkaniach służbowych SP ZOZ, znajdują-

cych się na III piętrze, przewidziano tzw.
mieszkalnictwo wspomagane dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.
Kolejnym punktem uroczystości była
konferencja w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej. Zwracając się do osób pracujących w służbach społecznych, S. Szczotka
podziękował za ofiarną pracę i zwrócił
uwagę na to, jak istotnymi problemami
się zajmują. Kulminacyjnym punktem
spotkania był wykład Katarzyny Łukowskiej z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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KROTOSZYN

Pierwsze obrady Gminnej Rady Seniorów

W Gminnej Radzie Seniorów są Elżbieta Przybylska (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie), Jan Pawlik (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej w Krotoszynie), Elżbieta
Bielecka (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Halina Dudkowiak (Uniwersytet
Trzeciego Wieku), Elżbieta Gasztka
(Stowarzyszenie „Razem”), Jerzy Szymański (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie), Janusz Grzymski (PZERiI w Krotoszynie),
Czesława Biniek (PZERiI w Krotoszynie), Adam Borkiewicz (Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszy-

FOT. www.krotoszyn.pl

23 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
w Krotoszynie. Na przewodniczącego
wybrano Janusza Grzymskiego, a wiceprzewodniczącą została Elżbieta
Bielecka. Kadencja potrwa 5 lat.

nie) oraz Czesław Bielawny (Stowarzyszenie „Aktywny Senior”).
Obrady Gminnej Rady Seniorów
otworzył wiceburmistrz Ryszard Czuszke. Po wyłonieniu składu Komisji skrutacyjnej przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego
GRS. Kandydatów było czterech – J.
Grzymski, J. Pawlik, J. Szymański oraz A.
Borkiewicz. Najwięcej głosów (5) otrzy-

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

FOT. Beata Kuzia

Z wizytą w firmie Lege

Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.,
wraz z wychowawcami oraz szkolnym doradcą zawodowym, udali się
do miejscowego zakładu Lege Opakowania.

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego koźmińska Jedynka organizuje rozmaite inicjatywy wspierające młodzież w planowaniu
ścieżek edukacyjno-zawodowych. Stąd
też wizyta w firmie Lege. Jej celem było

mał pierwszy z wymienionych i to on stanął na czele rady.
Trzy kandydatury zgłoszono na wiceprzewodniczącego – J. Pawlika, E. Bielecką i A. Borkiewicza. J. Pawlik i E. Bielecka
otrzymali po cztery głosy, a A. Borkiewicz
dwa. Zarządzono więc drugą turę, którą
wygrała E. Bielecka stosunkiem głosów 7: 3.
(NOVUS)

poznanie roli zakładu pracy w rozwoju
gospodarczym regionu oraz specyfiki wybranych zawodów, które mają pomóc
uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Zakład Lege specjalizuje się w produkcji i imporcie opakowań z tektury wielowarstwowej i falistej. Młodzież przekonała
się, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, jaką
ma strukturę organizacyjną i jakie są zadania pracowników w różnych działach.
Ósmoklasiści zobaczyli proces powstawania tektury, projektowania i wycinania różnych wzorów i form opakowań.
W ocenie młodzieży cele zostały osiągnięte, a tematyka i forma zachęcają do organizowania kolejnych tego typu wycieczek.
– Już w 2017 roku podjęliśmy współpracę z pracodawcami z terenu gminy. To
kolejny zakład, jaki nasi uczniowie odwiedzają. Praktyczne poznanie pracy w firmach ma pomóc im podjąć właściwą decyzję przy wyborze dalszej edukacji i przyszłego zawodu – powiedział Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
OPRAC. (ANKA)
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HISTORIA

Wehikuł czasu w Krotoszynie
była wieczorna inscenizacja walk o koszary klasztorne. W pokazie wzięły udział
następujące grupy rekonstrukcyjne – Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty, Grupa Rekonstrukcji Historycznych
Kreutz 1914, Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla
Rumunii i Wroneckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”.
Organizatorem wydarzenia było Muzeum Regionalne, we współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie, Pocztem
Wierzbięty i Radą Osiedla nr 1.
(NOVUS)

25 listopada w budynku Muzeum
Regionalnego i w jego okolicach zorganizowano czwartą edycję cyklicznych wydarzeń rekonstrukcyjnych
pod hasłem „Wehikuł czasu”. Honorowym patronem był burmistrz F.
Marszałek, a sponsorem – SGB
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.

także patrole powstańcze. Ponadto zaprezentowano okolicznościową broszurę, poświęconą lokalnym wątkom powstania.
Punktem kulminacyjnym imprezy

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

Impreza nawiązywała do setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Zaproszone grupy rekonstrukcyjne
prezentowały swoje wyposażenie i umundurowanie. W muzeum udostępniono
wystawę poświęconą działaniom powstańczym na Ziemi Krotoszyńskiej oraz
ekspozycję stałą.
W centrum Krotoszyna pojawiły się

GORZUPIA

Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć
– Niech popłynie z naszych serc pieśń
prosta, szczera i żarliwa – godnie, ale
z radością uczcijmy setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości – tymi słowami 18 listopada w sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych, zorganizowany przez miejscową szkołę podstawową.
„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć” – te słowa były myślą przewodnią imprezy. Uczestniczyła w niej społeczność szkolna, a także rodzice, przyjaciele
szkoły, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście w osobach burmistrza Franciszka Marszałka, wiceburmistrz Joanny Król-Trąbki
i radnych Rady Miejskiej – Zofii Jamki, Anny Sikory oraz Krzysztofa Kierzka.
Najpierw najmłodsze dzieci zatańczyły poloneza, a następnie widzowie słuchali pięknych pieśni i wierszy patriotycznych. Wykonanie każdego utworu zostało poprzedzone krótkim komentarzem
konferansjera odnośnie autorstwa i okoliczności jego powstania. Wielkim, chóralnym śpiewem uczniów wraz z uczestnikami spotkania rozbrzmiało wiele pie-

śni, m. in. „Przybyli ułani pod okienko”,
„Wojenko, wojenko”, „Pierwsza brygada”,
„Hej, hej ułani” czy „Rota”. Zaśpiewano
również hymn państwowy.
Ogromne
wrażenie
wywarł
na wszystkich taniec z flagami w wykonaniu uczniów klas IV i V. Z kolei ósmoklasiści zaprezentowali współczesną piosenkę patriotyczną, którą napisał raper Eldo.
Przygotowano także prezentację
multimedialną na temat „Bogurodzicy”

oraz pieśni „Żeby Polska była Polską”
i „Mury”, a także wydarzeń poprzedzających setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ponadto prezentacja zawierała fotografie przedstawiające miejsca czy dawne postacie związane ze szkołą i środowiskiem lokalnym.
Dekorację sali stanowiły prace plastyczne z konkursu „Moja ojczyzna”. Tego
dnia nagrodzono też jego laureatów.
(NOVUS)

Na Sygnale
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KROTOSZYN

Awaria wodociągu i amunicja na placu budowy
23 listopada podczas prac ziemnych
na placu budowy przy Galerii Krotoszyńskiej znaleziono niewybuch oraz
amunicję – prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. W tym samym
czasie na ul. Mickiewicza doszło
do awarii sieci wodociągowej.

Tlenek węgla zaatakował
FOT. KPP Krotoszyn

Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Do chwili przybycia saperów policjanci zabezpieczyli cały teren i wyłączyli
w tym rejonie ruch pojazdów. Nazajutrz
rano ekipa saperska z Głogowa przybyła
na miejsce zdarzenia. Po wstępnym rozpoznaniu dowódca podjął decyzję o ewaku-

NA DRODZE

22 listopada w miejscowości Smoszew (gmina Krotoszyn) doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu poszkodowany został kierowca osobówki. Ze wstępnych badań wynika, że był
pod wpływem alkoholu.
Gdy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP Biadki dotarli na miejsce, pojazd osobowy znajdował
się poza jezdnią. Kierowca na skutek zdarzenia wypadł z auta. Poszkodowanym zajmował się Zespół Ratownictwa Medycznego.

FOT. PSP Krotoszyn

Kierowca wypadł z samochodu

Strażacy zabezpieczyli pojazd i sprawdzili, czy w pobliżu nie ma innych osób,
które by uczestniczyły w wypadku. Jak się

owaniu 40 osób z pobliskiego budynku
mieszkalnego do świetlicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
– Cała akcja trwała 1,5 godziny. Ostatecznie zabezpieczono 233 sztuki amunicji różnego kalibru, w tym pociski artyleryjskie – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

okazało, nikt więcej nie brał udziału z zdarzeniu. Poszkodowany został przewieziony
do szpitala.
– Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas
drogi i wpadł do rowu. Wstępne badania
wykazały, że mężczyzna miał 1,60 promila
alkoholu we krwi. Pobrano od niego krew,
by stwierdzić jego stan nietrzeźwości.
Po otrzymaniu wyników będziemy wiedzieli, czy kierowca odpowie za jazdę
po spożyciu alkoholu. Na szczęście nikomu
krzywdy nie zrobił, bo podróżował
sam – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOT. Szymon Sikora

Z tego powodu fragmenty dróg krajowych nr 15 i 36 były przez jakiś czas zablokowane i wyłączone z ruchu.
Podczas prac budowlanych na terenie
przy ul. Mickiewicza, gdzie powstaje restauracja McDonald’s, doszło do uszkodzenia wodociągu. A ponadto znaleziono
niewybuch. W związku z tym prace
wstrzymano.
– Powiadomiono nas, że w czasie
prowadzonych robót znaleziono niewybuch. Na miejscu policjanci ocenili sytuację i przekazali informacje do grupy sapersko-minerskiej z Głogowa – informuje

KOŹMIN WLKP.

25 listopada do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie,
że w budynku mieszkalnym w Koźminie Wlkp. znajdują się dwie nieprzytomne osoby. Podejrzewano, iż
powodem jest tlenek węgla.
Na szczęście nie doszło do tragedii.
Do działań zadysponowano po dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP Koźmin
Wlkp. W budynku znajdowały się cztery
osoby – dwie były nieprzytomne.
Na miejscu był już Zespół Ratownictwa
Medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanym.
Strażacy, zabezpieczeni w sprzęt
ochrony układu oddechowego, weszli

do budynku i przy pomocy urządzenia
wielogazowego dokonali pomiarów
pod kątem występowania tlenku węgla.
W pomieszczeniu, w którym znajdowały
się osoby poszkodowane, urządzenie wykazało obecność tzw. czadu. Lokatorzy
musieli więc opuścić pokój.
Na miejsce wysłany został także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przebadaniu poszkodowanych
lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu ich do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dwie pozostałe osoby nie wymagały hospitalizacji.
Wszystkie pomieszczenia w budynku przewietrzono i ponownie sprawdzono miernikiem wielogazowym – tym razem zagrożenia nie stwierdzono.
(NOVUS)
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PLEBISCYT

Zwycięzca wygrał z minimalną przewagą
W piątek o północy zakończył się
nasz Plebiscyt „Ulubiony Proboszcz
Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku”. Siódmą edycję naszej zabawy
wygrał ks. kan. Ryszard Muszyński
z parafii w Starymgrodzie.
Na naszej liście znalazło się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Przez niemal cały listopad Czytelnicy oddawali głosy poprzez wysyłanie
smsów. W klasyfikacji co chwila dochodziło do przetasowań, a walka była nadzwyczaj zacięta do ostatnich chwil głosowania, o czym świadczy końcowy wynik.
Oto bowiem zwyciężył ks. kan. Ryszard Muszyński z Parafii Oczyszczenia
NMP w Starymgrodzie, na którego oddano 30% głosów, a drugi w klasyfikacji ks.
Maciej Krulak z Parafii św. Marcina Bpa
w Borzęciczkach przegrał minimalnie,
zdobywając zaledwie 0,2% głosów mniej.
Jeden z naszych Czytelników napisał

o proboszczu z Borzęciczek, iż zasługuje
on na szczególną uwagę, albowiem działa
w parafii bardzo prężnie i wygłasza niezwykłe, trafiające do serc kazania.
Na trzecim miejscu uplasował się ks.
kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława
Bpa w Kobylinie – 15,9%. Kolejne pozycje zajęli ks. prałat Aleksander Gendera
z Parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, ks. kan. Włodzimierz Dubis z Parafii
św. Izydora Oracza w Biadkach, ks. kan.
Łukasz Żurawski z Parafii Świętej Trójcy

w Lutogniewie, ks. kan. Ryszard Dziamski z Parafii św. Wojciecha w Kobiernie,
ojciec Ksawery Majewski OFM z Parafii
Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.
Gratulujemy wszystkim proboszczom, na których oddano głosy, a szczególnie zwycięzcy naszego plebiscytu – ks.
kan. Ryszardowi Muszyńskiemu. Naszym
Czytelnikom natomiast dziękujemy
za udział w zabawie i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych naszych akcjach.
(RED)

Nasi Mikołaje!
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FESTIWAL

Śpiewali po angielsku i niemiecku
27 listopada w Kobylinie odbył
się VI Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, organizowany przez
miejscową Branżową Szkołę I stopnia. Na scenie wystąpiło 44 młodych
artystów, reprezentujących placówki
oświatowe z terenu gminy.
Imprezę prowadziły uczennice III klasy gimnazjalnej – Oliwia Kuś
i Magdalena Dymarska. Rywalizacja odbywała się w następujących kategoriach:
klasy I-III SP, kl. IV-VIII SP, klasy gimnazjalne, szkoła branżowa – z podziałem
na solistów i zespoły oraz na języki – angielski i niemiecki. W jury znaleźli się Katarzyna Jackowska – dyrektor Branżowej
Szkoły I stopnia w Kobylinie, Andrzelika
Turczynowska – nauczycielka języka angielskiego, Renata Turbańska oraz Renata
Bocheńska – przedstawicielki rad rodziców, Sławomir Domaszewski – nauczyciel muzyki.
W poszczególnych kategoriach laureatami zostali: Joanna Łuczak (SP Kobylin,
klasy I-III, solistka / j. angielski), Wiktoria
Jakubiak (SP Kobylin, kl. I-III, solistka / j.
niemiecki), Piotr i Joanna Łuczak (SP Kobylin, kl. I-III, zespół / j. angielski), Tatiana
Wielebska, Marta Kowalczyk, Jan Wojtko-

wiak, Michał Płoszajczak (SP Smolice,
kl. I-III, zespół / j. niemiecki), Adrianna
Biedermann (SP Zalesie Małe, kl. IV-VIII,
solistka / j. angielski), Wiktoria Łukowiak
(SP Smolice, kl. IV-VIII, solistka / j. niemiecki), Aleksandra Szwarczyńska, Julia
Nabzdyk, Zuzanna Płaczek (SP Smolice,
kl. IV-VIII, zespół / j. angielski), Laura Gozdek, Klaudia Szymańska, Izabella Niedbała, Róża Szyrner (SP Smolice, kl. IV-VIII,
zespół / j. niemiecki), Julia Jarus (gimnazjum, solistka / j. angielski), Hanna Gruszczyńska (szkoła branżowa, solistka / j. niemiecki), Julia Jarus, Weronika Knuła
(gimnazjum, zespół / j. angielski).

Nagroda specjalna burmistrza Kobylina przyznana została zespołowi z SP
w Smolicach w składzie: Laura Gozdek,
Klaudia Szymańska, Izabella Niedbała,
Róża Szyrner. Kolejna nagroda specjalna – z inicjatywy przewodniczącej Rady
Rodziców – trafiła do zespołu z SP w Kuklinowie w składzie: Julia Elias, Zuzanna
Lew, Dawid Płonka, Jakub Pierzchała.
Z kolei nagroda dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie, którą był tablet,
rozlosowana została wśród wszystkich
uczestników. Szczęście uśmiechnęło się
do Izabelli Niedbały z SP Smolice.
(NOVUS)

Sport
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TENIS STOŁOWY

SIATKÓWKA

W Zdunach walczyli
o Puchar Burmistrza

Astra zagra w wojewódzkim finale

Odśpiewany przez wszystkich „Mazurek Dąbrowskiego” rozpoczął Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Zdun z okazji Święta Niepodległości. Organizatorem zawodów był
Uczniowski Klub Sportowy Impuls.
W turnieju rywalizowało 63 tenisistów z trzech województw – wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Zawody przeprowadzono w sześciu kategoriach. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali Alina Wilk – prezes UKS
Impuls, Eugeniusz Koczorowski – sędzia
główny, a także Tomasz Kasprzak, Maciej
Kołodziejski, Jerzy Wilk i Sabina Malec.
Sponsorami zawodów były gmina Zduny,
miejscowa Szkoła Podstawowa oraz piekarnia Andrzeja Ratajczyka.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła
Magdalena Podlewska (Komorzanka Komorze), a drugie miejsce zajęła Katarzyna
Roszczak (UKS Impuls Zduny). W zmaganiach kobiet najlepsza okazała się Paulina Robak (LZS Błyskawica Bożacin), wyprzedzając Weronikę Połczyńską (UKS
Impuls Zduny).
Rozgrywki chłopców z rocznika 2006
i młodszych wygrał Antoni Frąckowiak

(LKS Spółdzielca Kobylin), a na trzecim
stopniu podium stanął Miłosz Kołodziejski (UKS Impuls Zduny). Z kolei w kategorii chłopców z roczników 2001-2005
triumfował Wiktor Malec (UKS Impuls
Zduny), a trzeci był Kacper Waszyński
(LKS Spółdzielca Kobylin).
W grupie seniorów bezkonkurencyjny okazał się Robert Wachowiak (LKS
Spółdzielca Kobylin), a na trzeciej pozycji
uplasował się Wiktor Malec (UKS Impuls
Zduny). W gronie weteranów zwyciężył
Sławomir Grzelski (KS Krotosz Krotoszyn), a trzecia lokata przypadła Stanisławowi Gdyni (LZS Błyskawica Bożacin).
Nagrodzono także najmłodszą zawodniczkę turnieju, którą była Nicole
Bartoszko (UKS Żaki Taczanów), oraz
najstarszego gracza – Ryszarda Nykiela
(LKS Przygodzice).
(ANKA)

Juniorzy Astry Krotoszyn zagrali
w trzech turniejach eliminacyjnych
do finału Wielkopolski w siatkówce.
W ostatnim podopieczni trenera
Grzegorza Wiertlewskiego, dzięki
dwóm zwycięstwom, zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki
w województwie.

Zespół juniorów Astry tworzą siatkarze z roczników 2000 oraz 2001. Większość z nich ma za sobą występy
pod okiem trenera Piotra Robakowskiego.
Obecnie, jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grają pod szyldem Astry. Trenerem zespołu jest Grzegorz Wiertlewski.
Krotoszynianie rywalizowali z Salosem Ostrów Wlkp. i UKS-em Joker Piła.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Albatrosy rozbiły
kolejnego rywala
Rozgrywki Koźmińskiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej znakomicie rozpoczęła
drużyna Albatrosów. Zespół ten ma
na koncie komplet punktów i wyśmienity bilans bramkowy 16: 0.
W pierwszej serii Albatrosy rozgromiły 9: 0 Bartesko, a tym razem nie dały

szans LZS-owi Brzostów, wygrywając 7: 0.
Po dwa gole strzelili Adrian Olejniczak,
Arkadiusz Szczotka oraz Marek Czubak.
Komplet punktów ma także drużyna

W każdym z trzech miast rozegrano jeden
turniej. Na początku października w Pile
nasz team wygrał z gospodarzami 3: 0
(25: 22, 25: 13, 25: 15) i uległ ostrowianom 1: 2 (25: 17, 24: 26, 31: 33).
W Ostrowie Wlkp. nasi siatkarze zanotowali dwie porażki – 1: 2
(22: 25, 17: 25, 25: 13) z Salosem i 0: 3
(16: 25, 16: 25, 20: 25) z Jokerem.
Ostatni turniej odbył się w Krotoszynie.
Po bardzo dobrej grze gospodarze wygrali oba
mecze – 2:1 (25:23,25:27,25:20) zSalosem
i3:0 (25:19,25:22,25:22) zJokerem, dzięki
czemu awansowali dofinału wojewódzkiego.
W krotoszyńskim zespole grają Maksymilian Grządka, Wiktor Grześkowiak,
Mateusz Sroczan, Dominik Król, Daniel
Pomirski, Hubert Kaczmarek, Damian
Tysiak, Eryk Dzwoniarek, Patryk Śnieciński, Tomasz Kurek i Piotr Czwojdziński.
(GRZELO)

MTV, która w drugiej kolejce ograła Red
Eagles 9: 1. Po dwa trafienia zaliczyli Marcin Mądry, Dominik Jędrkowiak i Bartosz
Andrzejewski.
Bardzo zacięta była konfrontacja
Henmaru z Bartesko, zakończona ostatecznie wynikiem 5: 5. Hat trickiem popisał się Łukasz Błoniewski, a dwa razy
do siatki trafił Jakub Kaźmierczak.
Ekipa Krotoszyn pokonała 5: 2 Pogorzałki & Borzęciczki. Po dwa gole strzelili
Łukasz Ochmann i Tomasz Jakubek.
(GRZELO)
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Aron Rozum zawodnikiem roku
W miniony weekend w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej odbył się
Puchar Polski Juniorów i Seniorów
w Sumo. Przedstawiciele UKS Samson Kobylin i TA Rozum Krotoszyn
zakończyli zawody z okazałym dorobkiem medalowym.
W rywalizacji juniorów złote medale
zdobyli Wirginia Roszek (UKS Samson – 50 kg), Wiktoria Przewoźna (UKS
Samson – 60 kg) oraz Kacper Mikołajczyk (TA Rozum – +100 kg). Srebrne
medale zgarnęli W. Przewoźna (55 kg),
Mikołaj Raźniak (TA Rozum – 60 kg),
Monika Sowa (UKS Samson – 65 kg),
Piotr Sikora (UKS Samson – 70 kg), Kinga Sroczan (UKS Samson – 76 kg), Mikołaj Kandzierski (UKS Samson – 100 kg)
i K. Mikołajczyk (open). Na trzecim stopniu podium stanęli Ewelina Jaśniak (TA
Rozum – 50 kg i 55 kg), Dorota Idziorek
(TA Rozum – 60 kg), Dawid Lesk (UKS
Samson – 60 kg), Nikola Śliwowska
(UKS Samson – 65 kg i 70 kg), Kacper
Wiatrak (TA Rozum – 70 kg), Michał
Grzempowski (UKS Samson – 80 kg), M.
Kandzierski (90 kg) oraz Dawid Bzodek
(UKS Samson – 90 kg). W klasyfikacji
drużynowej najlepszy był klub z Kobylina, a trzecia lokata przypadła TA Rozum.

W zmaganiach seniorów złote krążki
wywalczyli Mateusz Konieczny (TA Rozum – 77 kg), Patryk Swora (UKS Samson – 85 kg) oraz Elmaddin Ramazanov
(TA Rozum – 92 kg). Na drugich miejscach plasowali się Aleksandra Rozum
(TA Rozum – 65 kg i 73 kg), Tomasz Łuczak (TA Rozum – 77 kg), Marta Wielebińska (UKS Samson – 80 kg i 95 kg), P.
Swora (92 kg) i Michał Fabianowski (TA
Rozum – open). Brązowe medale zdobyli
Julia Jankowiak (UKS Samson – 55 kg),
K. Sroczan (80 kg), E. Ramazanov (85
kg), M. Konieczny (85 kg) i Chingiz Samadov (TA Rozum – 92 kg i 100 kg).

W klasyfikacji łącznej seniorów triumfowało TA Rozum, a UKS Samson był
czwarty, natomiast w klasyfikacji seniorek kobyliński team był trzeci, a TA Rozum znalazło się na czwartej pozycji.
W trakcie imprezy odbył się także
mecz towarzyski Polska – Azerbejdżan.
Zwyciężyli Polacy 5: 4. Z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
przyznano tytuł najlepszego zawodnika sumo w roku 2018. Miano to przypadło Aronowi Rozumowi, który zebrał 40 głosów.
Cztery głosy mniej uzyskał Jacek Piersiak.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

POD NASZYM PATRONATEM

Jubileuszowy turniej KLD
Swoje pięciolecie świętowało Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta.
W ramach jubileuszu rozegrano trzeci turniej Krotoszyńskiej Ligi Darta.
Triumfowali Nina Lech oraz Paweł
Osiełkowski.
Pięć lat temu, jeszcze w starej siedzibie Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, odbyło się zebranie, w trakcie
którego powołano Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta. Od tego czasu grupa
ta mocno się rozwinęła. Prócz KLD obecnie organizowane są rozgrywki Superligi
Darta, turnieje czwartkowe i turnieje środowe dla początkujących.
Zmagania w trzecim turnieju KLD
poprzedził jubileuszowy tort dla zawodników. Ponadto Przemysławowi Pawlickiemu, prezesowi SKLD, za jego dotychczasową działalność wręczono okolicznościową
koszulkę. – Rozwój naszego stowarzyszenia sprawił, że regularnie odwiedzają nas
zawodnicy z Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego czy Jarocina. Nasza popularność zaczęła przyciągać graczy z coraz odleglejszych stron, choćby z Wrocławia czy Namysłowa – powiedział prezes SKLD.
Wśród kobiet najlepsza była Nina Lech, która w finale ograła 4: 1 kroto-

PIŁKA RĘCZNA

Licealistki najlepsze w rejonie

szyniankę, Martę Pawlicką. Na trzecim
stopniu podium znalazła się ubiegłoroczna triumfatorka KLD, Anna Kowalczyk.
Na kolejnych lokatach uplasowały się Ewa
Pawlicka, Weronika Karwik, Małgorzata
Pacierpnik, Ilona Kuznowicz, Amelia Porembska i Danuta Pawlicka.
W turnieju mężczyzn bliski zwycięstwa był Przemysław Pawlicki. Prezes
SKLD wygrał z Danielem Borskim (3: 2),
Adrianem Jasińskim (3: 1), Sławomirem
Olgrzymkiem (3: 1) i Norbertem Pecyną
(3: 2). Potem uległ Pawłowi Osiełkowskiemu (1: 3), a po lewej stronie drabinki pokonał Jacka Cieślaka (2: 1). W finale P.
Pawlicki jednak ponownie nie dał rady P.
Osiełkowskiemu (3: 5).

Trzecie miejsce zajął J. Cieślak. Krotoszyński darter ograł Dariusza Pacierpnika (3: 0), Cezarego Biernackiego
(3: 0), Karola Wilgosiewicza (3: 2), Przemysława Sawickiego (2: 0) i Konrada
Pawłowskiego (2: 1).
Ponadto nasz powiat reprezentowali
P. Sawicki (5-6 miejsce), S. Olgrzymek (78), Marcin Kmieciak (9-12), Paweł Pawlicki (9-12), A. Jasiński (9-12), Marcin
Wojtkowiak (13-16), Paweł Chudy (1316), Maciej Wieszczeczyński (17-24), Damian Kluba (17-24), D. Borski (17-24),
Tomasz Stefan (17-24), Mateusz Wojtaszek (17-24), Michał Kobuszyński (2530) oraz Łukasz Kaczyński (25-30).
(GRZELO)

Świetnie zaprezentowały się dziewczęta z I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie na Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej. Zespół prowadzony przez Waldemara Wandelewskiego w finale turnieju pokonał 15: 11 ekipę z ZSP Koźmin Wlkp.
Organizatorem zawodów był Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn, które
podzielono na dwie grupy.
Piłkarki z Kołłątaja wygrały w grupie
z LO nr 1 w Kępnie (8: 7) oraz ZS nr 1

w Ostrzeszowie (10: 0). W drugiej grupie
koźminianki pokonały ZST Pleszew
(14: 10) i otrzymały walkower po rezygnacji drużyny ZSGH Kalisz.
Tak więc w finale zmierzyły się dwa
zespoły z naszego powiatu. Krotoszyńskie
licealistki wygrały z rywalkami z Koźmina 15: 11 i zostały mistrzyniami rejonu.
W zwycięskim teamie zagrały Natalia Czubak, Florentyna Rybczyńska, Joanna Łąkowska, Natalia Krzyżanowska, Anna
Grzyb, Karolina Frik, Dagmara Mujta, Maria Paluszkiewicz i Aleksandra Dutkowiak.
(GRZELO)
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SUMO Z MIKOŁAJEM

Przedszkolaki na dohyo
1 grudnia w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Olimpijskiej odbyły
się Otwarte Krotoszyńskie Igrzyska
Przedszkolaków. Zawody pod hasłem „Sumo z Mikołajem” wygrała
reprezentacja Przedszkola Samorządowego w Miliczu.

Mariusz Walkowiak

Do zmagań przystąpiło ponad 120
dzieci. Chłopcy rywalizowali w 16 kategoriach wagowych, a dziewczynki w dziesięciu. W klasyfikacji drużynowej triumfowała ekipa z Przedszkola Samorządowego w Miliczu, która otrzymała nagrodę
pieniężną w wysokości 1500 zł, ufundowaną przez firmę Daf-Mal. Drugie miej-

sce zajął zespół z Przedszkola nr 1 Miś
Uszatek w Krotoszynie. Ta placówka dostała 1000 zł, a fundatorem była firma
Ferrum. Na trzecim stopniu podium stanęły maluchy z Przedszkola nr 3 Bajka
w Krotoszynie – nagroda w postaci 500 zł od firmy EnergySped.
Poza rywalizacją sportową organizatorzy przygotowali dla dzieci szereg atrakcji,
jak choćby dmuchane zamki, zabawy z animatorami czy spotkanie ze świętym Mikołajem. Odbyły się też dwa mecze towarzyskie. Drużyna TA Rozum pokonała 5: 2
UKS Samson Kobylin, a reprezentacja
Azerbejdżanu wygrała 4: 0 z polską kadrą.
– Była to już trzecia impreza z cyklu
ogólnopolskich eventów, organizowanych

dla dzieci przez Towarzystwo Atletyczne
Rozum – powiedział Dariusz Rozum,
prezes Polskiego Związku Sumo. – W pierwszej – pod hasłem „Sumo
z Bocianem” – udział wzięło ponad 120
dzieci z Podkarpacia, Wielkopolski i Dolnego Śląska. W kolejnej – Dzień Dziecka
z Sumo – uczestniczyła podobna liczba
małych zawodników – z województw
mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Tyle samo dzieci – z województw lubuskiego, wielkopolskiego
i dolnośląskiego – przybyło na „Sumo
z Mikołajem”. Imprezy te otrzymały
wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach ministerialnego programu Sport Wszystkich Dzieci,
a także z samorządów gminy Krotoszyn
i powiatu oraz od lokalnych partnerów
z sektora prywatnego – podsumował
działacz.
(GRZELO)

FOTOGALERIA NA www.glokalna.pl

W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda
bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać
pacjenci z takimi dolegliwościami jak

rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa operacji
można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie
nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się
otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków
międzykręgowych, które stają się bardziej nawodnione, odżywione i większe.

