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� INTERWENCJA

Lampy uliczne są, 
ale od roku nie działają... 

Czytaj na str. 3

� WYDARZENIA

100-lecie odzyskania
niepodległości 
– uroczystości 
w powiecie

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

� PLEBISCYT

Zagłosuj na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 10

� SPORT

To już osiem lat
działalności Akademii
Piłkarskiej Reissa

Czytaj na str. 15

� SPORT

Andrzej Gołota 
z wizytą 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 16

WYDARZENIE

Krotoszyński Bieg Niepodległości 
na miarę stulecia!

W mi nio ną nie dzie lę, a więc w set ną
rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści, bli sko 200 osób po -
ko na ło sym bo licz ny dy stans 1918
me trów w czwar tej edy cji Kro to szyń -
skie go Bie gu Nie pod le gło ści. Ce lem
im pre zy by ła in te gra cja miesz kań -
ców w dniu naj waż niej sze go świę ta
pań stwo we go.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sto -
wa rzy sze nie Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa
Oby wa tel ska i Oby wa tel skie Po ro zu mie -
nie Sa mo rzą do we. Na kro to szyń skim
ryn ku roz grzew kę dla wszyst kich uczest -
ni ków po pro wa dził Ce za ry Gren da.

Po roz ru sza niu mię śni licz na gru pa
mi ło śni ków bie ga nia, przy odzia na w bia -
ło -czer wo ne bar wy, z fla ga mi na ro do wy -
mi, wy star to wa ła na tra sę o dłu go -

ści 1918 me trów, któ ra sym bo li zu je oczy -
wi ście da tę od zy ska nia przez nasz kraj
nie pod le gło ści. Po śród uczest ni ków by li
ta cy, któ rzy bie gli, pcha jąc przed so bą
wóz ki z dzieć mi, by li i ta cy, któ rym to wa -
rzy szy ły psy.

Do me ty ja ko pierw si wspól nie do tar -
li czte rej ucznio wie I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie. Każ dy z uczest ni ków bie gu
otrzy mał pa miąt ko wy me dal. 

Punk tu al nie o go dzi nie 12.00 wszy -
scy zgro ma dze ni na kro to szyń skim ryn ku
ufor mo wa li bia ło -czer wo ną fla gę,
po czym od śpie wa li czte ry zwrot ki hym -
nu pań stwo we go. Po nad to wy pusz czo no
w nie bo 200 bia ło -czer wo nych ba lo nów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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



16 paź dzier ni ka ob cho dzo ny był
Świa to wy Dzień Żyw no ści i Świa to -
wy Dzień Chle ba. Nie za po mnie li
o tym ucznio wie Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 3 w Kro to szy -
nie, przy go to wu jąc z tej oka zji mnó -
stwo sma ko ły ków.

Chleb od po ko leń jest pod sta wo wym
skład ni kiem pol skie go me nu. War to pod -
kre ślić, że prze cięt ny Po lak zja da śred nio
po nad 40 kg pie czy wa rocz nie. Do ce nia -
jąc ten wy jąt ko wy pro dukt i ce le bru jąc je -

go świę to, ucznio wie ko ła ga stro no micz -
ne go, pod okiem na uczy ciel ki Ma rio li
Kacz ma rek, przy go to wa li prze ką ski dla
ró wie śni ków. 

W szko le za pach nia ło świe żym chle -
bem, któ ry – spo ży wa ny ze smal cem
i ogór kiem – sma ko wał wy bor nie.
Ucznio wie mie li oka zję prze ko nać się, jak
sma ku ją roz ma ite ro dza je chle ba – gry -
cza ny, żyt ni, ra zo wy czy or ki szo wy.

Po śród przy go to wa nych po traw zna -
la zły się tak że hot do gi, za pie kan ki, pszen -
ne bu łecz ki na słod ko, mi ni droż dżów ki

z se rem, ma li na mi i kru szon ką oraz ko lo -
ro we ko recz ki na ba zie ziem nia ków i wa -
rzyw. Wszy scy ucznio wie i na uczy cie le

mo gli więc te go dnia na sy cić się do wo li
przy go to wa ny mi przy sma ka mi. 

(GRZE LO)

Na al. Klo no wi cza w Sul mie rzy cach
trwa prze bu do wa ścież ki pie szo -ro -
we ro wej wraz z urzą dze niem zie le ni.
War tość in we sty cji to ok. 220 tys. zł.
z cze go do fi nan so wa nie wy no -
si 82 517 zł. 

Mo der ni zo wa ny jest od ci nek mię dzy
uli cą Po znań ską a Wą ską. W ra mach in -

we sty cji pla no wa ne jest wpro wa dze nie
na tym te re nie ele men tów ma łej ar chi tek -
tu ry oraz no wych na sa dzeń. Tym sa mym
ist nie ją ca już ale ja li po wa bę dzie wzbo ga -
co na krze wa mi kwit ną cy mi, o barw nym
ulist nie niu i kwia tach. Wy ko naw cą in we -
sty cji jest fir ma Bru kar stwo i Han del
Wło dzi mierz Ka sprzak. 

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Trwają prace na al. Klonowicza

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Kulinarny dzień w Trójce

6 li sto pa da w biu rze Pra wa i Spra -
wie dli wo ści w Kro to szy nie od by ła się
kon fe ren cja pra so wa z udzia łem se -
na to ra Łu ka sza Mi ko łaj czy ka oraz
osób, któ re we szły do Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie i Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. Ce lem spo tka nia by ło
pod su mo wa nie wy ni ków kan dy da -
tów PiS -u w wy bo rach sa mo rzą do -
wych oraz omó wie nie pla no wa nych
w no wej ka den cji ini cja tyw.

– Chcę pod kre ślić, że Pra wo i Spra -
wie dli wość osią gnę ło ogrom ny suk ces
w po wie cie kro to szyń skim. Kro to szyń ska
ra da oraz ra da po wia tu zo sta ły wzmoc -
nio ne oso ba mi me ry to rycz ny mi i pra co -
wi ty mi. Je stem prze ko na ny, że rad ni bę -
dą pra co wać na rzecz miesz kań ców Zie -
mi Kro to szyń skiej i współ pra co wać z par -
la men ta rzy sta mi – stwier dził se na tor Mi -
ko łaj czyk.

Do Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
z ra mie nia PiS do sta li się Sła wo mi ra Ka -
lak, Ma riusz Urba niak, Ar ka diusz Stel -
ma szyk i Mag da le na Il nic ka -Grzym ska.

Z ko lei w W Ra dzie Po wia tu Kro to szyń -
skie go zna leź li się An drzej Skrzyp czak,
Ja ro sław Ku biak, Grze gorz Król i Ma rian
Wło sik.

Se na tor po gra tu lo wał zwy cię stwa
w pierw szej tu rze Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi, któ ry po raz ko lej ny zo stał wy bra ny
na bur mi strza Kro to szy na. – Je stem
prze ko na ny, że przez naj bliż sze pięć lat
bur mistrz wdro ży to, o co wal czy li śmy,
czy li ure gu lo wa nie kwe stii zwią za nych
z na uczy cie la mi i wy na gro dze nia pra cow -
ni ków oświa ty. Za rów no w gmi nie, jak
i w po wie cie chce my być opo zy cją kon -
struk tyw ną. Chce my wdra żać to, co za -
war li śmy w na szym pro gra mie wy bor -
czym dla Zie mi Kro to szyń skiej. Nie po -
zwo li my oczy wi ście na pod no sze nie cen
usług dla miesz kań ców i na wie le in nych
kwe stii, któ re bę dą dzia ła ły na ich nie ko -
rzyść – za zna czył par la men ta rzy sta.

Przy po mniał rów nież, że zmie ni ły
się prze pi sy do ty czą ce pra cy rad gmin -
nych i po wia to wych. Od tej po ry obo -
wiąz ko we bę dzie re je stro wa nie i opu bli -
ko wa nie wy ka zów gło so wań. Każ dy
miesz ka niec bę dzie mógł spraw dzić, jak
gło so wa li po szcze gól ni rad ni. – Jest to
nie zwy kle waż ne w kon tek ście roz li cza -
nia rad nych. Je stem prze ko na ny, że

po pię ciu la tach so lid nej pra cy osób, któ re
zo sta ły wy bra ne, bę dzie my mie li wresz -
cie bur mi strza i sta ro stę z Pra wa i Spra -
wie dli wo ści – oznaj mił Ł. Mi ko łaj czyk.

W sa mo rzą dach ma ją być po wo ła ne
ko mi sje skarg, wnio sków i pe ty cji, któ re
bę dą roz pa try wać skar gi na dzia ła nia or -
ga nów wy ko naw czych i sa mo rzą do wych
jed no stek or ga ni za cyj nych. Obo wiąz ko -
we bę dzie wpro wa dza nie uchwał przez
prze wod ni czą ce go klu bu rad nych do po -
rząd ku ob rad sie dem dni przed se sją. Po -
nad to rad ni bę dą mie li więk sze upraw -
nie nia kon tro l ne. – Dzi siaj rad ni ma ją ta -
kie sa me upraw nie nia jak par la men ta rzy -
ści. Bę dą mie li pra wo do uzy ski wa nia in -
for ma cji i ma te ria łów, pra wo wstę pu
do po miesz czeń in sty tu cji sa mo rzą do -
wych, w tym spół ek gmin nych – wy ja śnił
se na tor.

Człon ko wie Pra wa i Sprawiedliwości
li czą na to, że Ra da Miej ska za cho wa się
ho no ro wo i prze wod ni cze nie Ko mi sji Re -
wi zyj nej po wie rzy przed sta wi cie lo wi naj -
więk sze go klu bu opo zy cyj ne go.

MI CHAŁ KOBUSZYŃSKI

SAMORZĄD

Chcą być konstruktywną opozycją
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Jed na z miesz ka nek miej sco wo ści
Go rzu pia po in for mo wa ła nas, że
na ul. No wej rok te mu po sta wio ne
zo sta ły lam py ulicz ne. I do brze. Pro -
blem w tym, że od te go cza su... nie
dzia ła ją.

– W li sto pa dzie ze szłe go ro ku na ul.
No wej do cze ka li śmy się lamp ulicz nych
i do dziś one nie świe cą! – mó wi zbul wer -
so wa na miesz kan ka Go rzu pi. – Nie wie -
my, do ko go z tą spra wą się udać. Wła dze
twier dzą, że to wi na elek trow ni. Kil ka
mie się cy te mu na spo tka niu wiej skim

bur mistrz Kro to szy na po in for mo wał nas,
że spra wa bę dzie szyb ko za ła twio na. Naj -
pierw mia ło to być w lip cu, po tem w paź -
dzier ni ku. I tak mi ja ją ko lej ne mie sią ce.

Ko bie ta za zna cza, jak waż ne jest
w tym miej scu od po wied nie oświe tle nie
ze wzglę du na bez pie czeń stwo wra ca ją -
cych ze szko ły wie czo ra mi dzie ci oraz sa -
mych miesz kań ców. 

Zwró ci li śmy się w tej spra wie do Mi -
cha ła Kur ka, na czel ni ka Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do wi -
ska i Rol nic twa. – Dzwo ni łem w ze szłym
ty go dniu w tej spra wie do elek trow -

ni – in for mu je. – Lam py są po sta wio ne,
na sze przy łą cze jest zro bio ne, tyl ko bra -
ku je wła śnie przy łą cza ener ge tycz ne go.
Wy stę po wa li śmy w ze szłym ro ku

o oświe tle nie ul. No wej. Ter min na wy ko -
na nie wszyst kie go mi ja na prze ło mie li -
sto pa da i grud nia. Fir ma ener ge tycz -
na obie ca ła, że do koń ca li sto pa da po win -

na zdą żyć. Ta ki jest nie ste ty ter min ocze -
ki wa nia na przy łą cze ener ge tycz ne z elek -
trow ni. Ta ką ma my umo wę. Są róż ne
umo wy za wie ra ne z ener ge ty -
ką – na 12, 15 czy na wet 18 mie się cy, je -
śli cho dzi o przy łą cza ener ge tycz ne do bu -
dyn ków czy oświe tle nia ulicz ne go – wy -
ja śnia Mi chał Ku rek.

– Ja ro zu miem okres 18 mie się cy, je -
śli cho dzi o przy łą cze ener ge tycz ne do -
mu, ale uli cy!? To prze cież je den dzień
pra cy, że by zro bić pod kop i pod łą czyć
lam py ulicz ne. Cze mu w Go rzu pi to trwa
tak dłu go, a na przy kład w Be ni cach
wszyst ko jest za wsze zro bio ne szyb ko
i na czas..? – py ta miesz kan ka Go rzu pi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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INTERWENCJA

Ciemności kryją ulicę Nową
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W minioną niedzielę w całym powiecie odbyły się uroczystości z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Składano kwiaty przy
pomnikach pamięci, organizowano uroczyste akademie, było wspólne śpiewanie
hymnu państwowego. We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyły setki
mieszkańców wszystkich gmin naszego powiatu.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIE na www.glokalna.pl / FILMY na www.facebook.com/glokalna

KROTOSZYN

KOBYLIN

ZDUNY

ROZDRAŻEW

SULMIERZYCE

KOŹMIN WLKP.
Jak co ro ku uczest ni cy uro czy sto ści

wy ru szy li z kro to szyń skie go ryn ku.
W mar szu udział wzię ły pocz ty sztan da -
ro we, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji i szkół.
Zło żo no wień ce kwia tów na pla cu Wol -
no ści, a w kro to szyń skim mu zeum roz -
strzy gnię to Kon kurs Po ezji i Pie śni Pa trio -
tycz nej.

Ko ro wód uczest ni ków uro czy sto ści prze ma sze ro wał uli ca mi mia sta. Przy po mni ku
Wol no ści de le ga cje zło ży ły wią zan ki kwia tów, od śpie wa no przy tym „Ro tę” i „Ma zur ka
Dą brow skie go”.

Po uro czy stej Mszy świę tej, w asy ście ka pe li z Bor ku Wlkp., miesz kań cy prze ma sze -
ro wa li z ko ścio ła na te ren cmen ta rza. Tam zło żo no wień ce kwia tów oraz zni cze przy ta -
bli cy upa mięt nia ją cej Po le głych za wol ność oj czy zny 1918-1920.

Po wspól nym od śpie wa niu hym nu pań stwo we go i zło że niu wią za nek kwia tów
przy po mni ku Wdzięcz no ści uczest ni cy ob cho dów uda li się do Sul mie rzyc kie go Do -
mu Kul tu ry. Tam mia ło miej sce wspól ne śpie wa nie pie śni pa trio tycz nych.

Po uro czy stej Mszy świę tej, w asy ście
Or kie stry Dę tej z Sul mie rzyc i z udzia łem
władz sa mo rzą do wych, pocz tów sztan da -
ro wych oraz de le ga cji, zło żo no kwia ty
przy Mo gi le Po wstań czej, po mni ku Ofiar
To ta li ta ry zmów i po mni ku Wdzięcz no ści
na pla cu 700-le cia.

Uro czy sto ści od by ły się na pla cu An -
drze ja Gla be ra, przy po mni ku Po wstań -
ców Wiel ko pol skich i Ofiar II Woj ny Świa -
to wej. Na set ną rocz ni cę od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści dzie ci z Ko by li na
wy pu ści ły w po wie trze bia ło -czer wo ne
ba lo ny.

Cały powiat świętował stulecie niepodległości!
WYDARZENIA



5Na Bieżąco

Ostat nie go dnia paź dzier ni ka w Urzę -
dzie Miej skim w Kro to szy nie pod pi sa -
na zo sta ła umo wa na re ali za cję za da -
nia pod na zwą „Zmia na spo so bu użyt -
ko wa nia bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -
-usłu go we go na Dzien ny Dom Se nior+”
wraz z prze bu do wą i roz bu do wą”. 

Wy ko naw cą ro bót bu dow la nych, wy -
ło nio nym w wy ni ku pro ce du ry prze tar -
go wej, jest fir ma DAF -MAL Da riu sza Fa -
bia now skie go. Prze wi dy wa ny koszt re ali -
za cji za da nia to oko ło 730 ty się cy zło tych.

Przy po mnij my, że Dzien ny Dom Se -
nio ra jest in we sty cją już od daw na wy cze -
ki wa ną przez star szych miesz kań ców
Kro to szy na. Bę dzie się mie ścił w bu dyn -
ku przy ul. Ko bier skiej, któ ry zo stał przez
wo je wo dę wiel ko pol skie go prze ka za ny sa -
mo rzą do wi kro to szyń skie mu w for mie
da ro wi zny. W Dzien nym Do mu Se nio ra
ma być pro wa dzo na na bie żą co re ha bi li ta -
cja z pie lę gniar ką. Po nad to bę dzie moż li -
wość sko rzy sta nia z ogól nej po mo cy pra -
cow ni ka so cjal ne go.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Długo wyczekiwany dom seniora

27 paź dzier ni ka w Ko ście le pw. św.
Trój cy w Koź mi nie Wlkp. ro dzi ny 23
po wstań ców wiel ko pol skich, spo czy -
wa ją cych na cmen ta rzach na te re -
nie gmi ny, ode bra ły ta blicz ki upa -
mięt nia ją ce udział ich przod ków
w bo ha ter skim zry wie nie pod le gło -
ścio wym. 

By ła to ko lej na uro czy stość w ra mach
Gmin nych Ob cho dów Set nej Rocz ni cy
Od zy ska nia Nie pod le gło ści Rze czy po spo -
li tej Pol skiej i Set nej Rocz ni cy Wy bu chu
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Po od śpie wa -
niu hym nu Pol ski od czy ta no Apel Po le -
głych, w któ rym przy wo ła no pa mięć bo -
ha te rów trzech koź miń skich kom pa nii
wal czą cych w po wsta niu wiel ko pol skim. 

Z imie nia i na zwi ska przy po mnia -

no 23 po wstań ców wiel ko pol skich, któ -
rym de dy ko wa ne by ły oko licz no ścio we
ta bli ce – Syl we stra Adam kie wi cza, Ste fa -
na Bie law skie go, Wa len te go Bo row skie go,
Ja na Brat bor skie go, Lu dwi ka Brę ka, Ja na
Ga iska, Ja na Grem bow skie go, Ja na Gro -
dziń skie go, Sta ni sła wa Ja si ka, Woj cie cha
Ko bu siń skie go, Ste fa na Ko bu siń skie go,
Cze sła wa Ko du ra, An to nie go Lis sow skie -
go, Ja na Mar ci nia ka, Jó ze fa Mro za, Sta ni -
sła wa Mie dziń skie go, Ste fa na Ry chli ka,
Idzie go Stęp nia ka, Cze sła wa Stę szew skie -
go, Jan Szy cha, Fran cisz ka Waś ko wia ka,
Ja na Woś ka i Jó ze fa Waj rau cha.

Po świę ce nia ta blic do ko nał ksiądz ka -
no nik Zyg munt Le wan dow ski. W uro czy -
sto ści oprócz ro dzin po wstań ców uczest ni -
czy li bur mistrz Ma ciej Brat bor ski i prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ju styn Za rad -

niak, har ce rze z koź miń skie go Huf ca ZHP
oraz ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr1 im.
Straj ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907. 

Przy po mnij my, że Ho no ro wy Ko mi -
tet Gmin nych Ob cho dów Set nej Rocz ni -
cy Od zy ska nia Nie pod le gło ści Rze czy po -
spo li tej Pol skiej i Set nej Rocz ni cy Wy bu -
chu Po wsta nia Wiel ko pol skie go zwró cił
się z ape lem do ro dzin o wska za nie mo gił
po wstań ców na te re nie mia sta i gmi ny
Koź min Wlkp. Opra co wa ny zo stał Re gu -
la min Ak cji Zna ko wa nia Gro bów Po -
wstań ców Wiel ko pol skich 1918/1919
na te re nie gmi ny oraz wzór wnio sku
o ozna ko wa nie mo gi ły po wstań ca. W od -
po wie dzi na apel do koź miń skie go ma gi -
stra tu wpły nę ły 23 wnio ski o ozna ko wa -
nie gro bów po wstań ców wiel ko pol skich.

OPRAC. (NO VUS) 

KOŹMIN WLKP.

Upamiętnili powstańców wielkopolskich
POWIAT

Radni odebrali zaświadczenia

W Sta ro stwie Po wia to wym kan dy da -
ci, któ rzy w nie daw nych wy bo rach
sa mo rzą do wych zo sta li wy bra ni
do Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go VI ka den cji, otrzy ma li sto sow ne
za świad cze nia. Z no wy mi rad ny mi
spo tka li się człon ko wie Po wia to wej
Ko mi sji Wy bor czej.

– Jesz cze raz gra tu lu ję pań stwu uzy ska -
nia man da tu rad ne go Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. Wie rzę, że za ufa nie, któ rym ob -
da rzy li pań stwa wy bor cy, za pro cen tu je
w ko lej nych la tach wy tę żo ną pra cą na rzecz
lo kal nej spo łecz no ści i przy czy ni się do dal -

sze go roz wo ju na sze go po wia tu – po wie -
dzia ła Jo an na Dy mar ska -Kacz ma rek, prze -
wod ni czą ca ko mi sji, po czym wrę czy ła za -
świad cze nia no wo wy bra nym rad nym. 

Przy po mnij my, że w skład ra dy po -
wia tu we szli: Zbi gniew Bro dziak, Ry szard
Choj nic ki, Mar cin Jam ry, Hen ryk Jan -
kow ski, Grze gorz Król, Ja ro sław Ku biak,
Mar cin Le śniak, Hie ro nim Mar sza łek,
Piotr Osuch, Ju liusz Pocz ta, Wie sław Po -
pio łek, Pa weł Ra do jew ski, Ire na Rę ko sie -
wicz, Da riusz Ro zum, An drzej Skrzyp -
czak, Sta ni sław Szczot ka, Ma rian Wło sik,
Ja cek Za wod ny i Mi łosz Zwie rzyk. 

OPRAC. (AN KA)
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BEZPIECZEŃSTWO

Pierwsza odprawa 
plutonu ratowniczego

Re ali zu jąc po le ce nie ko men dan ta
po wia to we go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie, przed kil ko ma
dnia mi zor ga ni zo wa no od pra wę po -
wia to we go plu to nu ra tow ni cze go.
For ma cja ta ma być go to wa na po -
dej mo wa nie dzia łań po za na szym
po wia tem.

Głów nym za ło że niem no wych struk -
tur Wiel ko pol skiej Bry ga dy Od wo do wej
jest re ali za cja dzia łań po za ob sza rem
chro nio nym po wia tu ma cie rzy ste go, któ -
re wy kra cza ją po za moż li wo ści lo kal nych
sił ra tow ni czych. Kro to szyń ski plu ton ra -
tow ni czy zo stał utwo rzo ny w opar ciu o si -
ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej z Kro to szy na, Koź mi na Wlkp., Zdun
i Ko by li na.

W ra mach no wych struk tur wy ty po -
wa ne jed nost ki w zor ga ni zo wa ny spo sób
ma ją do trzeć do miej sca kon cen tra cji
i wes przeć miej sco we si ły ra tow ni cze

w za kre sie ga sze nia po ża rów wiel ko po -
wierzch nio wych oraz po ża rów la sów,
usu wa nia skut ków ano ma lii po go do wych
czy in nych zda rzeń wy ma ga ją cych du żej
licz by za stę pów. 

W trak cie od pra wy prze ćwi czo no
aspekt dys po no wa nia ca łe go skła du wy ty -
po wa ne go do dzia łań w ra mach plu to nów
ra tow ni czych oraz przy ję cie sił i środ ków
w re jo nie kon cen tra cji. Na stęp nie ko men -
dant kro to szyń skiej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej przy po mniał o idei pro jek tu,
wska zał na za da nia dla no wo po wsta łych
struk tur oraz na wią zał do wy ma ga ne go
wy po sa że nia sprzę to we go.

Z prze pro wa dzo nych ćwi czeń wy cią -
gnię to wnio ski, któ re przy czy nią się
do dal sze go do sko na le nia dzia łań ra tow -
ni czych jed no stek ochro ny prze ciw po ża -
ro wej. Za pla no wa ne przed się wzię cie to
pierw szy etap pro ce su do sko na le nia kro -
to szyń skie go plu to nu ra tow ni cze go, któ -
ry na pew no bę dzie kon ty nu owa ny. 

OPRAC. (NO VUS)

3 li sto pa da w koź miń skim ki nie
Miesz ko od by ła się dru ga edy cja
Roc ko wych Za du szek. Wy stą pi li Ja -
nusz Szmat i Przy ja cie le, Ta la ga ster,
Ra sta Bro thers oraz Pan Prze ci nek
& Ze spół De pre syj ny.

Tyl ko ostat nia z wy mie nio nych grup
za gra ła wła sny re per tu ar. Po zo sta li na to -
miast wy ko ny wa li co ve ry. Pu blicz ność
mia ła więc oka zję po słu chać utwo rów,
któ re śpie wa li ta cy ar ty ści jak Ko ra, Geo r -
ge Har ri son, Elvis Pre sley, Ry szard Rie del
czy Bob Mar ley. Tym sa mym wy ko naw cy
od da li hołd tym zna ko mi tym, ale nie ste ty
już nie ży ją cym wo ka li stom. (NO VUS)

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

KONCERT

Rockowe Zaduszki w Koźminie

26 paź dzier ni ka Szko łę Pod sta wo wą
nr 8 od wie dził ge ne rał bry ga dy Pa -
weł Bie law ny – ro do wi ty kro to szy nia -
nin. W la tach 2007-2012 był on za -
stęp cą sze fa Biu ra Ochro ny Rzą du.

Spo tka nie od by ło się w ra mach pro -
jek tu „Laur ka dla nie pod le głej – spo tka -
nia ze świad ka mi hi sto rii”. Ge ne rał Bie -

law ny opo wie dział o swo jej pra cy funk cjo -
na riu sza BOR -u. Na wią zał do wy da rzeń
z naj now szej hi sto rii Pol ski i pod kre ślił, że
współ cze sny pa trio tyzm to su mien ne wy -
peł nia nie obo wiąz ków i dba łość o śro do -
wi sko na tu ral ne. 

Na pa miąt kę spo tka nia P. Bie law ny
po da ro wał Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej
Pol skiej z oso bi stą de dy ka cją dla szko ły
od pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew -
skie go.

OPRAC. (NO VUS)

SP NR 8 KROTOSZYN

Laurka 
dla
niepodległej

W paź dzier ni ku Ko men da Po wia to -
wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie, przy współ udzia le
Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa – Re -
jon Dys try bu cji Ga zu Kro to szyn,
prze pro wa dzi ła ćwi cze nia z za kre su
dzia łań zwią za nych z roz sz czel nie -
niem ga zo cią gów. 

Ćwi cze nia mia ły cha rak ter warsz ta -
to wy. W pierw szej czę ści Piotr Kła ku lak

z Re jo nu Dys try bu cji Ga zu w Kro to szy -
nie, ba zu jąc na wie lo let nim do świad cze -
niu w bran ży ga zow ni czej, opo wie dział
o pro ble mach zwią za nych z uszko dze nia -
mi li nii prze sy ło wej ga zu oraz to wa rzy szą -
cych te mu za gro że niach. Za pre zen to wał
sprzęt i tech ni ki wy ko rzy sty wa ne przez

ga zow ni ków pod czas li kwi da cji awa rii.
W dru giej czę ści omó wio no nie daw -

no po wsta ły ga zo ciąg wy so kie go ci śnie nia
DN 1000 o mak sy mal nym ci śnie niu ro -
bo czym 8,4 Mpa re la cji Lwó wek – Odo -
la nów wraz z to wa rzy szą cą mu in fra -
struk tu rą. 

W opar ciu o ma te riał ana li tycz ny zda -
rzeń z te re nu wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, zwią za nych z uszko dze nia mi ga zo -
cią gu wy so kie go ci śnie nia, przed sta wio no
tak ty kę dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.
W przy ję tym wa rian cie za gro że nia stra ża -
cy mu sie li roz po znać lo ka li za cję ga zo cią -
gu, wska zać dro gi do jaz do we i moż li wo ści
stwo rze nia za opa trze nia wod ne go. 

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Gazowe 
zagrożenia
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2 li sto pa da po raz ko lej ny stra ża cy
wal czy li z po ża rem za bu do wań go -
spo dar czych, tym ra zem w miej sco -
wo ści Świn ków (gmi na Kro to szyn).
Za gro żo ne by ły są sied nie bu dyn ki.

Do zda rze nia za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz za stę py OSP z Bia dek,
Ro szek, Chwa li sze wa, Or pi sze wa i Świn -
ko wa. Ogniem ob ję te by ły dach i pod da sze
bu dyn ku go spo dar cze go, a tak że roz ma ite
ma te ria ły zgro ma dzo ne na te re nie po se sji. 

W peł ni roz wi nię ty po żar za gra żał
obiek tom zlo ka li zo wa nym w po bli żu. Ist -
nia ło ry zy ko, że ogień prze do sta nie się

na część miesz kal ną, bu dyn ki in wen tar -
skie, ga ra że czy bu dy nek jed no ro dzin ny
na są sied niej po se sji. 

Stra ża cy re ali zo wa li dzia ła nia ga śni -
cze w obro nie za gro żo nych obiek tów oraz
w na tar ciu na pa lą cy się bu dy nek. Z in for -
ma cji uzy ska nych od są sia dów wy ni ka ło,
że w czę ści miesz kal nej mo że prze by wać
lo ka tor, więc przy stą pio no do prze szu ka -
nia wszyst kich po miesz czeń. Ni ko go nie
od na le zio no. 

Po stłu mie niu ognia ro ze bra no nad pa -
lo ną drew nia ną kon struk cję da chu, a zgro -
ma dzo ne na pod da szu ma te ria ły wy nie sio -
no na ze wnątrz i do ga szo no wo dą.

(NO VUS)

ŚWINKÓW

Pożar budynków gospodarczych

27 paź dzier ni ka na skrzy żo wa niu ulic
Bo rec kiej i Ja na Paw ła II w Koź mi nie
Wlkp. do szło do zde rze nia trzech sa -
mo cho dów. Jed na oso ba zo sta ła
prze trans por to wa na do szpi ta la.

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Fiat
Se icen to miesz kan ka Ja ro ci na nie ustą pi ła
pierw szeń stwa prze jaz du, w wy ni ku cze -
go ude rzy ła w po jaz dy Ci tro en C5 i Peu -
ge ot. Wszy scy uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi. Spraw czy ni wy pad ku zo sta ła
uka ra na man da tem w wy so ko ści 300 zło -

tych – 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. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry w au -
tach i w jed nym z nich za krę ci li za wór in -
sta la cji ga zo wej. De cy zją służb me dycz -
nych po szko do wa na ko bie ta zo sta ła prze -
wie zio na do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go na dal sze ba da nia. 

Po czyn no ściach do cho dze nio wych
po li cji z jezd ni usu nię to ele men ty ka ro se -
rii oraz pły ny eks plo ata cyj ne.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie trzech samochodów

Ka ra do 10 lat po zba wie nia wol no -
ści gro zi 43-let nie mu męż czyź nie,
któ ry zo stał za trzy ma ny na go rą cym
uczyn ku, gdy pró bo wał wła mać się
do jed nej z al tan na te re nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w Koź mi -
nie Wlkp.

Po li cjan ci od dłuż sze go cza su pro -
wa dzi li ob ser wa cję ogród ków dział ko -
wych w związ ku z wcze śniej szy mi przy -
pad ka mi nisz cze nia mie nia i wła mań
do al tan. W koń cu spraw cę zła pa no
na go rą cym uczyn ku.

Już pod czas prze pro wa dzo ne go eks -
pe ry men tu za trzy ma ny wska zał 17
miejsc, do któ rych się wła mał. Funk cjo na -
riu sze nie wy klu cza ją przed sta wie nia 43-
lat ko wi ko lej nych za rzu tów. Trwa sza co -
wa nie po wsta łych strat. Męż czy zna wy ja -
śnił, że kradł je dze nie i al ko hol. 

Po za trzy ma niu wła my wacz zo stał
prze słu cha ny i usły szał za rzu ty kra dzie ży

z wła ma niem. Gro zi mu ka ra do 10 lat
po zba wie nia wol no ści.

Po li cja pro si oso by po krzyw dzo ne
o zgła sza nie się do Ko mi sa ria tu Po li cji
w Koź mi nie Wlkp. Po nad to ape lu je
do wła ści cie li oraz użyt kow ni ków dom -
ków let ni sko wych i al tan o ich pra wi dło we
za bez pie cza nie. Pa mię taj my, by opusz cza -
jąc dział kę, do kład nie za mknąć po miesz -
cze nia. Po zo sta wie nie uchy lo ne go okna,
cen nych przed mio tów i urzą dzeń w ła two
do stęp nym miej scu czy też pro wi zo rycz ne
za mknię cie drzwi uła twia ją za da nie wła -
my wa czom, a do te go na ra ża ją wła ści cie li
na du że stra ty fi nan so we. War to też za sta -
no wić się nad za sto so wa niem so lid nych
zam ków w drzwiach, bo wiem sa ma kłód -
ka nie za gwa ran tu je bez pie czeń stwa. Mun -
du ro wi ape lu ją rów nież do dział ko wi czów
o zwra ca nie uwa gi na oso by ob ce, któ re po -
dej rza nie się za cho wu ją na te re nie dzia łek.
War to o ta kim fak cie po wia do mić po li cję. 

(NO VUS)

Po li cjan ci z Kro to szy na za trzy ma -
li 18-lat ka, któ ry po sia dał kil ka gra -
mów środ ków odu rza ją cych. Przed -
sta wio no mu za rzu ty. Gro zi mu ka ra
do trzech lat po zba wie nia wol no ści.

Kro to szyń scy funk cjo na riu sze zo sta li
we zwa ni na in ter wen cję. Mło dy męż czy zna
za ata ko wał bo wiem dwóch in nych. Zgła sza -
ją cy wska za li na past ni ka, któ rym oka zał
się 18-let ni miesz ka niec Kro to szy na. Był bar -
dzo agre syw ny i nad po bu dli wy. Zna le zio no
przy nim wa gę pod ręcz ną oraz kil ka kom ple -
tów wo recz ków stru no wych, w któ rych znaj -
do wa ły się susz ro ślin ny i bia ły pro szek. Ba da -
nia wy ka za ły, że są to środ ki odu rza ją ce. Łącz -
nie miał przy so bie 7,82 g nar ko ty ków.

18-la tek zo stał za trzy ma ny. Gro zi mu
ka ra do trzech lat wię zie nia. Mun du ro wi nie
wy klu cza ją ko lej nych za trzy mań. (NO VUS)

Z POLICJI

Zatrzymano seryjnego włamywacza
Z POLICJI

Odpowie 
za posiadanie
narkotyków
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Wraz z po cząt kiem li sto pa da ru szył
nasz Ple bi scyt „Ulu bio ny Pro boszcz
Po wia tu Kro to szyń skie go w 2018
ro ku”. To już siód ma edy cja za ba wy,
któ ra cie szy się wiel ką po pu lar no -
ścią wśród na szych Czy tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię -
ki któ re mu ma cie moż li wość wy ra że -
nia swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my

się, z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste -
ście za do wo le ni naj bar dziej. W czo łów -

ce kla sy fi ka cji co i rusz do cho dzi
do prze ta so wań. Obec nie (stan na 12

li sto pa da, godz. 09.00) na pro wa dze -
niu jest ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii
św. Sta ni sła wa Bpa w Ko by li nie, na któ -
re go od da no 29,5% gło sów. Tuż za nim
znaj du je się ks. Ma ciej Kru lak z Pa ra fii
św. Mar ci na Bpa w Bo rzę cicz -
kach – 27,7% gło sów, a trze cią lo ka tę
zaj mu je ks. kan. Wło dzi mierz Du bis

z Pa ra fii św. Izy do ra Ora cza w Biad -
kach – 23,5%.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my o pół -
no cy 30 li sto pa da 2018. Wte dy to na sza
za ba wa do bie gnie koń ca. Re gu la min ple -
bi scy tu i kla sy fi ka cję on -li ne znaj dzie cie
na: www.glo kal na.pl – za kład ka NA SZE
AK CJE. (RED) 

Nasze Akcje10 WTOREK, 13 listopada 2018

PLEBISCYT

Zagłosuj na ulubionego proboszcza!

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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Już po raz dzie sią ty ki bi ce Le cha Po -
znań na te re nie więk szo ści wiel ko -
pol skich cmen ta rzy, rów nież w Kro -
to szy nie, zor ga ni zo wa li „Zbiór kę po -
wstań czą”. W ra mach tej ak cji zbie -
ra li do bro wol ne dat ki, któ re prze zna -
czo ne zo sta ną na re no wa cję i od bu -
do wę gro bów po wstań ców wiel ko -
pol skich oraz miejsc pa mię ci zwią -
za nych z tym zwy cię skim zry wem. 

– W tym ro ku na kro to szyń skim
cmen ta rzu pa ra fial nym w dniach 31 paź -
dzier ni ka -1 li sto pa da uda ło się nam ze -
brać aż 11 138 zł. Z każ dym ro kiem kro -
to szy nia nie wspie ra ją nas co raz hoj niej,

a ak cja ki bi ców Le cha Po znań jest zna -
na co raz bar dziej. Wszyst kim ser decz nie
dzię ku je my za wspar cie pie niędz mi oraz
cie płym sło wem. Jest nam nie zmier nie
mi ło – sko men to wa li ki bi ce Le cha Po -
znań ze Sto wa rzy sze nia Kro to szyń scy Fa -
na ty cy Ko le jo rza.

Dzię ki tym zbiór kom w ostat nich la -
tach na cmen ta rzu w Kro to szy nie uda ło
się po now nie po sta wić osiem na grob ków
po wstań ców wiel ko pol skich oraz od bu -
do wać na gro bek Wła dy sła wa Bo lew skie -
go i je go ro dzi ny. Or ga ni za to rom ak cji za -
le ża ło, aby je den z lo kal nych do wód ców
po wsta nia na set ną rocz ni cę spo czy wał
w od no wio nym gro bie. Na wspo mnia ne

re no wa cje wy da no już 26 435 zł. Środ ki
te po zwo li ły oca lić naj bar dziej znisz czo ne
na grob ki, prze zna czo ne do ka sa cji.
W tym ro ku prze pro wa dzo no re no wa cję
trzech gro bów po wstań ców wiel ko pol -
skich – Jó ze fa Szczer ba la, Syl we stra Olej -
ni cza ka i Sta ni sła wa Wil czu ra. W pla nach
jest re no wa cja co naj mniej trzech ko lej -
nych na grob ków. 

W zbiór kę za an ga żo wa ło się 21 osób.
Or ga ni za to rzy in for mu ją, że każ dy, kto
chciał by po móc w tej ini cja ty wie, mo że
się zgło sić po przez pro fil na Fa ce bo oku
(Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo rza) lub
ma ilo wo (fckro to szyn@gma il.com).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na krę giel ni CSiR Wod nik zor ga ni zo -
wa no Tur niej Krę glar ski o Pu char
Ra dy Osie dla nr 5. W szran ki sta nę -
ło 86 do ro słych oraz 16 dzie ci.

Im pre za mia ła na ce lu in te gra cję lo -
kal nej spo łecz no ści, pro pa go wa nie zdro -
we go sty lu spę dza nia wol ne go cza su,
pod no sze nie spraw no ści psy cho fi zycz -
nej oraz sze rze nie idei zdro wej i szla -
chet nej ry wa li za cji. Sę dzią za wo dów był
Ma rek Ka rol czak z Ra dy Osie dla nr 5.
W ry wa li za cji męż czyzn pierw sze miej -

sce za jął Da wid Woj cie chow ski, a wśród
ko biet naj lep sza by ła An na Szym czak
(obo je po 61 punk tów). W gru pie dzie ci

trium fo wał Ja kub Ko stań czak – 50 pkt.
Zwy cięz ców na gro dzo no pu cha ra mi.

(AN KA) 

AKCJA

Fani Lecha pamiętają o bohaterach

REKREACJA

Turniej Kręglarski o Puchar RO nr 5
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Pod ko niec paź dzier ni ka w Sul mie -

rzy cach miał miej sce od biór prac

wy ko na nych w ra mach bu do wy sie ci

ka na li za cji sa ni tar nej i wo do cią go -

wej w uli cy Menc fel dow skie go. 

Wy ko naw cą ro bót by ła fir ma PPHU
Eks port Im port Wła dy sław Ski ba z Mi li -
cza. W ra mach za da nia wy bu do wa -
no 346 mb ka na li za cji sa ni tar nej
i 352 mb sie ci wo do cią go wej. War tość in -
we sty cji wy nio sła 241 732,20 zł. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Prace zakończone

Ko ło Te re no we PTTK Zdu ny zo sta ło
lau re atem Ogól no pol skie go Kon kur -
su „Or ga ni za tor god ny po le ce nia”
za prze pro wa dze nie 43. Raj du „Spo -
tka nie z wio sną” na Szań cu Po -
wstań czym Bo row ni ca.

Pod su mo wa nie kon kur su od by ło
się 20 paź dzier ni ka w trak cie Mię dzy na -
ro do wych Tar gów „World Tra vel Show”

w Mię dzy na ro do wym Cen trum Tar go -
wo -Kon gre so wym „Ptak War saw Expo”
w Nada rzy nie ko ło War sza wy.

– Zna leź li śmy się po śród ośmiu lau -
re atów kon kur su z ca łej Pol ski i – co war -
to pod kre ślić – by li śmy je dy ną or ga ni za -
cją z Wiel ko pol ski, któ ra ten cer ty fi kat
zdo by ła. Dzię ku je my! – sko men to wał Za -
rząd PTTK Zdu ny.

(NO VUS)

W związ ku z trwa ją cym se zo nem
grzew czym kro to szyń scy stra ża cy
przy każ dej moż li wej oka zji re ali zu ją
za ło że nia ogól no pol skiej kam pa nii
edu ka cyj no -in for ma cyj nej „Czuj ka
na stra ży Two je go bez pie czeń stwa!”. 

Ak cja ma przy po mi nać miesz kań com
po wia tu o kwe stiach zwią za nych z okre -
sem grzew czym, ta kich jak po ża ry bu dyn -
ków miesz kal nych, emi sja tlen ku wę gla, za -
pew nie nie wła ści wej ewa ku acji czy spo so -
by po wia da mia nia służb ra tun ko wych. 

W dal szym cią gu za gro że nia okre su
grzew cze go sta no wią po waż ny pro blem.

Brak sys te ma tycz ne go czysz cze nia prze -
wo dów ko mi no wych czy sto so wa nie nie -
wła ści wych pa liw skut ku ją za pa le niem się
sa dzy w ko mi nach, a pro ce so wi pa le nia
to wa rzy szy czę sto wy do by wa nie się z ko -
mi na iskier i pa lą cych się czą stek sa dzy. To
po wo du je szyb kie na grze wa nie prze wo du
ko mi no we go, któ ry osią ga tem pe ra tu rę
na wet po wy żej 1000°C, a co za tym
idzie – po wsta je ry zy ko za pa le nia się
przy le głych do nie go kon struk cji, np. da -
chu czy drew nia ne go stro pu. Na gły
wzrost tem pe ra tu ry we wnątrz ko mi na
mo że też do pro wa dzić do je go pęk nię cia
i wy do by wa nia się groź ne go dla ży cia
i zdro wia tlen ku wę gla.

(NO VUS)

KONKURS

Wyróżnienie dla PTTK Zduny

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia sezonu grzewczego
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PA MIĘ TAJ MY 
– CZAD OSZU KU JE ZMY SŁY!!! 
Wbrew po wszech nej świa do -
mo ści cza du nie roz po zna my
po za pa chu lub dy mie, bo go nie
wi dać, nie sły chać i nie czuć.
Zmniejsz ry zy ko i za mon tuj
czuj nik tlen ku wę gla!



Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Agniesz ka No wak na V Mi strzo -
stwach Pol ski Służb Mun du ro wych
w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc. We
wro cław skim Cen trum Szko le nia
Wojsk In ży nie ryj nych i Che micz nych
kro to szyń ska po li cjant ka wy wal czy -
ła brą zo wy me dal. 

W 12 ka te go riach wa go wych ry wa -
li zo wa ło 150 za wod ni czek i za wod ni -
ków z ca łe go kra ju. Swo je dru ży ny wy -
sta wi li przed sta wi cie le woj ska, po li cji,
stra ży po żar nej oraz służ by wię zien nej.
Łącz nie więc w mi strzo stwach udział
wzię ło 56 ekip. 

Agniesz ka No wak star to wa ła w ka te -
go rii se nio rek do 63 kg przy wa dze cia -

ła 50,9 kg. Wy nik ob li cza ny był we dług
punk ta cji Gloss bren ne ra, któ ra po le ga
na prze li cze niu sto sun ku ma sy cia ła oraz
wie ku do pod nie sio ne go cię ża ru. 

Na sza za wod nicz ka roz po czę ła
od pod nie sie nia cię ża ru 55 kg, a na stęp -
nie bez pro ble mu upo ra ła się z 57,5 kg.

W ostat nim po dej ściu, po krót kiej wal ce
z cię ża rem, za li czy ła 60 kg, co da ło jej brą -
zo wy me dal. War to do dać, że wy nik ten
w punk ta cji Gloss bren ne ra za pew nił by
kro to szyń skiej po li cjant ce srebr ny krą żek
w ka te go rii po wy żej 63 kg. 

(GRZE LO)

13Sport

Na po cząt ku li sto pa da dru ży ny BHT
GRU JU KO Piotr ków Try bu nal ski ry -
wa li zo wa ły we wło skiej Ca ta nii w eu -
ro pej skim Pu cha rze Mi strzów. Męż -
czyź ni upla so wa li się na dzie wią tej
po zy cji, a ze spół pań, w któ rym prym
wio dła Syl wia Bart ko wiak, za koń czył
tur niej na szó stym miej scu. 

Klub z Piotr ko wa Try bu nal skie go zor -
ga ni zo wał spe cjal ną ak cję pod ha słem „Ra -
zem z GRU”. Jej ce lem by ło ze bra nie środ -
ków fi nan so wych, któ re by ły nie zbęd ne,
by wziąć udział w roz gryw kach na Sy cy lii.
Dzię ki wspar ciu świa ta spor to we go obu
ze spo łom uda ło się wy je chać do Ca ta nii.
Do zma gań przy stą pi ły 32 dru ży ny z 17
kra jów. Pa no wie za ję li dzie wią tą lo ka tę. 

Le piej po szło żeń skiej eki pie, w któ -
rej gra ła po cho dzą ca z Hen ry ko wa Syl wia
Bart ko wiak. W fa zie gru po wej pił kar ki

z Piotr ko wa wy gra ły dwa pierw sze spo -
tka nia, a w me czu o pierw sze miej sce ule -
gły, po wi do wi sko wym i emo cjo nu ją cym
bo ju, We st si de Am ster dam 1: 2.
W ćwierć fi na le Po lki prze gra ły z hisz pań -
ską Playa Al ge ci ras 1: 2 i po zo sta ła im
wal ka o po zy cje 5-8. 

W ko lej nej kon fron ta cji Syl wia Bart ko -
wiak i jej ko le żan ki ogra ły 2: 1 nie miec ki
Strand ge flu ster Min den, a w po je dyn ku
o pią tą lo ka tę po now nie lep szy od ze spo łu
z Piotr ko wa był ze spół z Am ster da mu. 

– Chcia ła bym po dzię ko wać wszyst -
kim lu dziom do brej wo li, któ rzy umoż li wi -
li nam start na Sy cy lii. Cie szę się, że wró ci -
łam do gry w do brym sty lu i for mie. Mo gę
śmia ło po wie dzieć, że je stem te raz sil niej sza
i z nie cier pli wo ścią cze kam na ko lej ne na sze
po je dyn ki na pia sku – pod su mo wa ła Syl -
wia Bart ko wiak. 

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Szóste miejsce zespołu Sylwii

Sied mio oso bo wa eki pa Olim pij czy ka
Sul mie rzy ce wzię ła udział w Ogól no -
pol skim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym Mło -
dzi ków i Mło dzi czek w Za pa sach
w Sty lu Wol nym w Mi li czu. Dwóch na -
szych za wod ni ków sta nę ło na po dium.

W za wo dach ry wa li zo wa ło 170 za pa -
śni ków z 22 klu bów. Był to dla nich

spraw dzian przed zbli ża ją cy mi się mi -
strzo stwa mi Pol ski. Re pre zen tan ci sul -
mie rzyc kie go klu bu wy wal czy li dwa brą -
zo we me da le – Szy mon Gi ba sie wicz
w ka te go rii 44 kg oraz Fi lip Cier nie jew ski
w ka te go rii 85 kg. W kla sy fi ka cji dru ży -
no wej Olim pij czyk zna lazł się na dzie sią -
tym miej scu.

(AN KA)

ZAPASY 

Olimpijczycy z dwoma medalami

F
O

T.
 P

T
T

K
F

O
T.

 w
w

w
.s

u
lm

ie
rz

yc
e
.p

l

CIĘŻARY

Brązowy medal krotoszyńskiej policjantki 
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Piast Ko by lin mu siał uznać wyż -
szość Vic to rii Ostrze szów w so bot -
nim me czu kla sy mię dzy okrę go wej.
Li der na wła snym bo isku roz bił eki -
pę tre ne ra Paw ła Ja na sa 5: 1. Ho no -
ro we tra fie nie dla go ści za no to wał
Ma te usz Oli kie wicz. 

Spo tka nie, zwłasz cza w pierw szej od -
sło nie, by ło bar dzo ostre, a ża den z za wod -
ni ków nie od sta wiał no gi. Naj pierw bli scy
szczę ścia by li Ma te usz Wa cho wiak i Ma -
te usz Oli kie wicz, lecz świet nie bro nił gol -

ki per Vic to rii. Krót ko przed prze rwą pro -
wa dze nie ob ję li go spo da rze. Po do środ ko -
wa niu z rzu tu roż ne go naj spryt niej w po -
lu bram ko wym za cho wał się Ro bert Skro -
bacz, pa ku jąc pił kę do siat ki. 

Na po cząt ku dru giej od sło ny ostrze -
szo wia nie pod wyż szy li wy nik. Po do gra -
niu ze skrzy dła go la strze lił Mi chał Ma zu -
rek. W 63. mi nu cie M. Oli kie wicz po ko -
nał bram ka rza Vic to rii, da jąc swo je mu ze -
spo ło wi na dzie ję na ko rzyst ny re zul tat. 

Miej sco wi jed nak szyb ko po zba wi li ry -
wa li złu dzeń, apli ku jąc im trzy go le w dzie -

więć mi nut. Wszyst kie te ak cje by ły do sie -
bie po dob ne. Po za gra niach z bocz nych
sek to rów bo iska do siat ki tra fia li ko lej no

Re mi giusz Pa stu cha, Ka mil Sztu kow ski
i M. Ma zu rek. W naj bliż szy week end ro ze -
gra na zo sta nie pierw sza ko lej ka run dy re -

wan żo wej. Piast na wy jeź dzie za gra z Po lo -
nu sem Ka zi mierz Bi sku pi. 

(GRZE LO)

Od sied miu ko le jek li go wych Astra
Kro to szyn nie za zna ła sma ku zwy cię -
stwa. Tym ra zem lep szy oka zał się
GKS Som pol no, po ko nu jąc 3: 0 eki -
pę Krzysz to fa We wió ra na jej te re nie. 

Go spo da rze mo gli ob jąć pro wa dze -
nie w pierw szej od sło nie, lecz Szy mon
Po low czyk z pię ciu me trów po słał fut -
bo lów kę nad bram ką GKS -u. Z ko lei
w dru giej po ło wie, po za gra niu Łu ka sza
Bu dzia ka, mi ni mal nie chy bił, ude rza jąc
gło wą, Da riusz Rey er. 

Ry wa le wszyst kie go le strze li li
w ostat nich 20 mi nu tach me czu.
Pierw szą bram ko wą ak cję roz po czął gol -
ki per przy jezd nych. Kro to szyń scy de -
fen so rzy sta ra li się wy prze dzić Prze my -
sła wa Jan kow skie go, lecz na past nik
GKS -u oka zał się spryt niej szy i po ko nał
Pa try ka Wojt ko wia ka. 

Ko lej ne dwa tra fie nia by ły au tor -
stwa Da mia na Kot kow skie go. Naj pierw,
po stra cie pił ki w środ ku po la przez
miej sco wych, P. Jan kow ski po słał pro -
sto pa dłe po da nie do D. Kot kow skie go,
a ten nie miał pro ble mów ze skie ro wa -
niem fut bo lów ki do bram ki. Nie dłu go
po tem za wod nik GKS -u wy ko rzy stał
nie fra so bli wość de fen so rów Astry, usta -
la jąc re zul tat me czu. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast rozbity przez lidera 

PIŁKA NOŻNA

Astra znów na tarczy

Okres je sien ny to dla więk szo ści bie -
ga czy czas wzmo żo nej ak tyw no ści.
Tym ra zem za wod ni cy z na sze go po -
wia tu wy bra li się do sto li cy Wiel ko -
pol ski, by wziąć udział w 19. Ma ra to -
nie Po znań skim, a tak że do Kra ko -
wa na 5. PZU Cra co via Pół ma ra ton
Kró lew ski.

Za wo dy w Po zna niu ukoń czy ło 4877
uczest ni ków. Gru pa naj lep szych za wod -
ni ków pro wa dzo na by ła do 25 ki lo me tra
przez czo ło we go pol skie go bie ga cza, Szy -
mo na Kul kę, ze śred nią pręd ko ścią 3: 06
na km. Nic za tem dziw ne go, że padł re -
kord tra sy. Czas 2: 11: 45 uzy skał Ke nij -
czyk Mu tu ka Ky eva Co smas. Wśród ko -
biet trium fo wa ła za wod nicz ka z Etio pii,
Mer ga Den bi Tes fa nesh, któ ra po ko na ła
tra sę w cza sie 02: 32: 31. Naj lep szym Po -
la kiem był szó sty na me cie Ka mil Ja -
strzęb ski, na to miast naj szyb szą Po lką oka -
za ła się Agniesz ka Gor tel -Ma ciuk (czwar -
ta w kla sy fi ka cji ko biet). 

Do Po zna nia wy bra ła się bar dzo licz -
na gru pa przed sta wi cie li po wia tu kro to -
szyń skie go. W tym gro nie zna leź li się
Piotr Ty czyń ski, Ro bert Do ma ga ła
i Krzysz tof Ka sprzak, któ rzy star to wa li
we wszyst kich edy cjach ma ra to nu. Spo -
śród na szych bie ga czy naj le piej spi sał się
To masz Owcza rek (263. miej sce) z wy ni -
kiem 3: 12: 52. 

Nasz po wiat re pre zen to wa ło po -
nad 40 za wod ni ków, m. in. Krzysz tof Ma -

cie jew ski (433. miej sce – 3: 21: 27), Cze -
sław Sien kie wicz (692. miej -
sce – 3: 29: 44), Ka rol Olej ni czak (716.
miej sce – 3: 30: 20), Ma rek Ar tur (955.
miej sce – 3: 37: 58), Piotr Grzem pow ski
(956. miej sce – 3: 37: 59), Ju sty na Olej -
ni czak (957. miej sce – 3: 37: 59), Bła żej
Zim mer mann (1002. miej -
sce – 3: 38: 54), Krzysz tof Ba ran (1049.
miej sce – 3: 38: 58), Ka rol Mrocz kow ski
(1139. miej sce – 3: 41: 50) czy An drzej
Ma cie jew ski (1141. miej sce – 3: 41: 52). 

W ten sam week end od był się 5. PZU
Cra co via Pół ma ra ton Kró lew ski. I tam nie
za bra kło kro to szyń skich za wod ni ków. Naj -
le piej po wio dło się Bar to szo wi Krysz to fia -
ko wi (1: 37: 50), któ ry upla so wał się
na 1039. miej scu. Po nad to w Kra ko wie
star to wa li Mar ta Ja nik (1042. miej -
sce – 1: 38: 46), Piotr Gro bel ny (2594.
miej sce – 1: 46: 28), Ja ro sław To rzec ki
(2607. miej sce – 1: 51: 24), Le szek Ko kot
(3247. miej sce – 1: 57: 06), Mi cha li na Wa -
li gó ra (3831. miej sce – 2: 01: 33), Da riusz
Ryb ka (4236. miej sce – 2: 04: 11), Ka ro li -
na Krysz to fiak (4686. miej sce – 2: 06: 16),
Ra do sław Wi ta (4701. miej -
sce – 2: 07: 17), Łu kasz Kar piew ski (4702.
miej sce – 2: 07: 18), Ma ciej Wi ta (4703.
miej sce – 2: 07: 18), Pau li na Wal czak
(5405. miej sce – 2: 12: 11), Ka rol Szeszyc -
ki (5955. miej sce – 2: 15: 44), Lu iza Dziu -
ba (6866. miej sce – 2: 23: 28) oraz Iza be la
Mar ci nek (7574. miej sce – 2: 30: 31). 

(GRZE LO)

BIEGI

Maratony w Poznaniu i Krakowie

Po je dy nek Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. z ple szew ską Sta lą był me -
czem do jed nej bram ki. Na wła snym
bo isku pod opiecz ni tre ne ra Da riu sza
Ma cie jew skie go prze gra li aż 0: 5. 

Przy jezd ni już w 5. mi nu cie ob ję li
pro wa dze nie. Ze skrzy dła w po le kar ne

za grał Ja kub Bia da ła, pił kę prze pu ścił Ja -
cek Pa cyń ski, a To masz Za wa da z 10 me -
trów tech nicz nym strza łem po ko nał Pa -
try ka Szul ca. Po dwóch kwa dran sach gry
ple sze wia nie pro wa dzi li 2: 0. Ude rze nie
J. Pa cyń skie go obro nił gol ki per Or łów, ale
wo bec do bit ki J. Bia da ły był bez rad ny. 

Krót ko przed prze rwą J. Bia da ła

po raz dru gi wpi sał się na li stę strzel ców,
po pi su jąc się sku tecz nym strza łem gło wą.
W dru giej od sło nie dwa tra fie nia do rzu cił
J. Pa cyń ski i Or ły prze gra ły 0: 5. 

Naj do god niej szą sy tu ację koź mi nia -
nie mie li po ude rze niu Mar ci na Kacz mar -
ka z rzu tu wol ne go, lecz bram karz Sta li
nie dał się za sko czyć. 

W ostat nim te go rocz nym spo tka niu
Bia ły Orzeł za gra z SKP Słup ca. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Mecz do jednej bramki

Victoria Ostrzeszów - Piast Kobylin
5:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Robert Skrobacz
(44’), 2:0 – Michał Mazurek (52’), 2:1
– Mateusz Olikiewicz (63’), 3:1 –
Remigiusz Pastucha (70’), 4:1 – Kamil
Sztukowski (73’), 5:1 – Michał
Mazurek (78’)

PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak, Ratajczak, Wosiek –
Szymanowski, Snela, Wachowiak (60’
Jędrzejak), Kamiński – Kokot,
Olikiewicz 

Astra Krotoszyn – GKS Sompolno
0:3 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Przemysław
Jankowski (73’), 0:2 – Damian
Kotkowski (84’), 0:3 – Damian
Kotkowski (89’)

ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski,
Olejnik, Reyer, Polowczyk – Juszczak,
Kuszaj (60’ Marciniak), Mizerny (73’
Piwowar), Budziak, Stachowiak (73’
Skrzypniak) - Gmerek

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Stal Pleszew 0:5 (0:3)

BRAMKI: 0:1 – Tomasz Zawada
(5’), 0:2 – Jakub Biadała (30’), 0:3 –
Jakub Biadała (45’ głową), 0:4 – Jacek
Pacyński (71’), 0:5 – Jacek Pacyński
(89’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc –
Kaczmarek, Ratajczyk, Konopka,
Maciejewski (57’ Roszak), Kamiński,
Błażejczak (75’ Kubot), Wosiek, M.
Miedziński (72’ T. Miedziński), Lis,
Borowczyk (57’ M. Szulc)
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Na po cząt ku li sto pa da w Ro goź nie
od by ła się czwar ta edy cja Pół ma ra -
to nu Prze my sła wa II. Na star cie sta -
nę ło oko ło pół ty sią ca bie ga czy z ca -
łej Pol ski, a po śród nich wie lu za -
wod ni ków z na sze go po wia tu. 

Bieg wy grał Fi lip Jań czak z cza -
sem 1: 15: 27. Wśród ko biet trium fo wa ła
Do ro ta Lu tom ska z wy ni kiem 1: 29: 00.
Czwar ta w kla sy fi ka cji pań by ła kro to szy -
nian ka, Ju sty na Olej ni czak (1: 34: 45).
Zwy cięż czy ni po przed nich trzech edy cji
im pre zy za ję ła pierw sze miej sce w ka te go -
rii K20. Z ko lei Cze sław Sien kie wicz
(1: 35: 46) był naj lep szy w kat. M60.

Z gro na na szych bie ga czy naj lep szy
czas uzy skał Ar tur Ma rek (1: 27: 49), zaj -

mu jąc 20. miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. Dwie lo ka ty za nim upla so wał się Ka -
rol Olej ni czak (1: 28: 02). 

War to nad mie nić, iż w Ro goź nie
star to wa ło aż 21 przed sta wi cie li KS Kro -
tosz. Za wod ni cy te go klu bu nie ustan nie
więc pro mu ją na sze mia sto na róż nych
im pre zach bie go wych.

Po za wcze śniej wy mie nio ny mi
bie ga cza mi po wiat kro to szyń ski re pre -
zen to wa li Krzysz tof Ma cie jew ski (29.
miej sce – 1: 29: 38), Piotr Grzem pow -
ski (40. miej sce – 1: 32: 32), Mar cin
Obal (58. miej sce – 1: 34: 41), Ma rian
Pocz ta (67. miej sce – 1: 35: 48), An -
drzej Ma cie jew ski (68. miej -
sce – 1: 36: 02), Ka rol Mrocz kow ski
(89. miej sce – 1: 39: 13), To masz Kna -

pik (100. miej sce – 1: 40: 51), Ra fał
Sój ka (113. miej sce – 1: 42: 28),
Krzysz tof Ka sprzak (127. miej -
sce – 1: 44: 09), Mo ni ka Sob ko wiak
(172. miej sce – 1: 47: 45), Grze gorz
Gę sia rek (205. miej sce – 1: 51: 34),
Ja ro sław To rzec ki (234. miej -
sce – 1: 53: 44), Pa weł Rud nic ki (291.
miej sce – 1: 58: 26), Piotr Ty czyń ski
(327. miej sce – 2: 02: 45), Ma ciej Sob -
ko wiak (331. miej sce – 2: 02: 55), Jo -
an na Olej ni czak (338. miej -
sce – 2: 04: 33), Ma ri ka Mrocz kow ska
(344. miej sce – 2: 05: 38), Alek san dra
Ko ściel na (405. miej sce – 2: 19: 15)
oraz Va le ry Mać ko wiak (439. miej -
sce – 2: 38: 07). 

(GRZE LO)

BIEGI

Justyna Olejniczak tym razem tuż za podium



W śro dę, 7 li sto pa da, w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa no wiel ki tre ning bok su,
na któ ry zje cha li za wod ni cy z ca łej
Pol ski. Go ściem spe cjal nym był An -
drzej Go ło ta – nie ko ro no wa ny mistrz
świa ta wa gi cięż kiej w bok sie. Przy -
po mnij my, iż Kro to szyń ski Klub Bok -
ser ski no si je go imię. 

Przed tre nin giem An drzej Go ło ta
miał oka zję bli żej po znać na sze mia sto.
Przed ra tu szem przy jął go wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke, któ ry w asy ście
Jac ka Kę py opro wa dził go ścia po uro kli -
wych za kąt kach ryn ku i po bli skich

ulicz kach, opo wia da jąc przy tym o pro -
ce sie ich re wi ta li za cji. Le gen dar ny bok -
ser udał się rów nież do kro to szyń skie go
mu zeum, po któ rym opro wa dził go dy -
rek tor – Piotr Mi ko łaj czyk. Po nad to An -
drzej Go ło ta spo tkał się z ucznia mi
Szko ły Pod sta wo wej nr 1. Dzie ci z kro -
to szyń skiej Je dyn ki mia ły więc nie po -
wta rzal ną oka zję za dać py ta nia mi strzo -
wi, zro bić so bie z nim zdję cie czy zdo -
być au to graf. 

Wie czo rem w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Kro to szy nie prze pro wa dzo -
no tre ning bok ser ski, w któ rym wzię ło
udział po nad 140 osób z ca łej Pol ski. Licz -
nie zgro ma dzo nych go ści po wi tał Zbi -
gniew Bro dziak, wi ce pre zes Kro to szyń -
skie go Klu bu Bok ser skie go im. An drze ja
Go ło ty. – Je ste śmy dum ni, że Kro to szyń -
ski Klub Bok ser ski no si imię An drze ja Go -
ło ty. To je dy ny ta ki klub w Pol sce i na świe -
cie. Ży czę pań stwu uda nej za ba wy. Niech
to wy da rze nie za mie ni się w fe sti wal bok -
su – po wie dział Zbi gniew Bro dziak. 

Oprócz za wod ni ków w ha li po ja wi li
się tre ne rzy, dzia ła cze spor to wi oraz
przed sta wi cie le władz gmi ny i po wia tu.
Przy był tak że Ja nusz Za ren kie wicz – pol -
ski bok ser, brą zo wy me da li sta olim pij ski
z Seu lu 1988. Tre ning za wod ni ków po -
pro wa dził To masz Dy lak, a za ję ciom
bacz nie przy glą dał się An drzej Go ło ta. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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Andrzej Gołota z wizytą w Krotoszynie

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.


