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● INTERWENCJA

● PLEBISCYT

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

Zagłosuj na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 10

● WYDARZENIA

100-lecie odzyskania
niepodległości
– uroczystości
w powiecie
Czytaj na str. 4
● DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

■
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WYDARZENIE

Krotoszyński Bieg Niepodległości

na miarę stulecia!

● SPORT

To już osiem lat
działalności Akademii
Piłkarskiej Reissa
Czytaj na str. 15
● SPORT

Andrzej Gołota
z wizytą
w Krotoszynie
Czytaj na str. 16

W minioną niedzielę, a więc w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, blisko 200 osób pokonało symboliczny dystans 1918
metrów w czwartej edycji Krotoszyńskiego Biegu Niepodległości. Celem
imprezy była integracja mieszkańców w dniu najważniejszego święta
państwowego.
Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Samorządowa Inicjatywa
Obywatelska i Obywatelskie Porozumienie Samorządowe. Na krotoszyńskim
rynku rozgrzewkę dla wszystkich uczestników poprowadził Cezary Grenda.
Po rozruszaniu mięśni liczna grupa
miłośników biegania, przyodziana w biało-czerwone barwy, z flagami narodowymi, wystartowała na trasę o długo-

ści 1918 metrów, która symbolizuje oczywiście datę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Pośród uczestników byli
tacy, którzy biegli, pchając przed sobą
wózki z dziećmi, byli i tacy, którym towarzyszyły psy.
Do mety jako pierwsi wspólnie dotarli czterej uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Każdy z uczestników biegu
otrzymał pamiątkowy medal.

Punktualnie o godzinie 12.00 wszyscy zgromadzeni na krotoszyńskim rynku
uformowali biało-czerwoną flagę,
po czym odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego. Ponadto wypuszczono
w niebo 200 biało-czerwonych balonów.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

FOT. www.sulmierzyce.pl

Trwają prace na al. Klonowicza

Na al. Klonowicza w Sulmierzycach
trwa przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni.
Wartość inwestycji to ok. 220 tys. zł.
z czego dofinansowanie wynosi 82 517 zł.
Modernizowany jest odcinek między
ulicą Poznańską a Wąską. W ramach in-

SAMORZĄD

Chcą być konstruktywną opozycją
6 listopada w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Krotoszynie odbyła się
konferencja prasowa z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka oraz
osób, które weszły do Rady Miejskiej
w Krotoszynie i Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Celem spotkania było
podsumowanie wyników kandydatów PiS-u w wyborach samorządowych oraz omówienie planowanych
w nowej kadencji inicjatyw.
– Chcę podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło ogromny sukces
w powiecie krotoszyńskim. Krotoszyńska
rada oraz rada powiatu zostały wzmocnione osobami merytorycznymi i pracowitymi. Jestem przekonany, że radni będą pracować na rzecz mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej i współpracować z parlamentarzystami – stwierdził senator Mikołajczyk.

Do Rady Miejskiej w Krotoszynie
z ramienia PiS dostali się Sławomira Kalak, Mariusz Urbaniak, Arkadiusz Stelmaszyk i Magdalena Ilnicka-Grzymska.

Z kolei w W Radzie Powiatu Krotoszyńskiego znaleźli się Andrzej Skrzypczak,
Jarosław Kubiak, Grzegorz Król i Marian
Włosik.
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16 października obchodzony był
Światowy Dzień Żywności i Światowy Dzień Chleba. Nie zapomnieli
o tym uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, przygotowując z tej okazji mnóstwo smakołyków.
Chleb od pokoleń jest podstawowym
składnikiem polskiego menu. Warto podkreślić, że przeciętny Polak zjada średnio
ponad 40 kg pieczywa rocznie. Doceniając ten wyjątkowy produkt i celebrując je-

go święto, uczniowie koła gastronomicznego, pod okiem nauczycielki Marioli
Kaczmarek, przygotowali przekąski dla
rówieśników.
W szkole zapachniało świeżym chlebem, który – spożywany ze smalcem
i ogórkiem – smakował wybornie.
Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak
smakują rozmaite rodzaje chleba – gryczany, żytni, razowy czy orkiszowy.
Pośród przygotowanych potraw znalazły się także hot dogi, zapiekanki, pszenne bułeczki na słodko, minidrożdżówki

westycji planowane jest wprowadzenie
na tym terenie elementów małej architektury oraz nowych nasadzeń. Tym samym
istniejąca już aleja lipowa będzie wzbogacona krzewami kwitnącymi, o barwnym
ulistnieniu i kwiatach. Wykonawcą inwestycji jest firma Brukarstwo i Handel
Włodzimierz Kasprzak.
(NOVUS)

Senator pogratulował zwycięstwa
w pierwszej turze Franciszkowi Marszałkowi, który po raz kolejny został wybrany
na burmistrza Krotoszyna. – Jestem
przekonany, że przez najbliższe pięć lat
burmistrz wdroży to, o co walczyliśmy,
czyli uregulowanie kwestii związanych
z nauczycielami i wynagrodzenia pracowników oświaty. Zarówno w gminie, jak
i w powiecie chcemy być opozycją konstruktywną. Chcemy wdrażać to, co zawarliśmy w naszym programie wyborczym dla Ziemi Krotoszyńskiej. Nie pozwolimy oczywiście na podnoszenie cen
usług dla mieszkańców i na wiele innych
kwestii, które będą działały na ich niekorzyść – zaznaczył parlamentarzysta.
Przypomniał również, że zmieniły
się przepisy dotyczące pracy rad gminnych i powiatowych. Od tej pory obowiązkowe będzie rejestrowanie i opublikowanie wykazów głosowań. Każdy
mieszkaniec będzie mógł sprawdzić, jak
głosowali poszczególni radni. – Jest to
niezwykle ważne w kontekście rozliczania radnych. Jestem przekonany, że

po pięciu latach solidnej pracy osób, które
zostały wybrane, będziemy mieli wreszcie burmistrza i starostę z Prawa i Sprawiedliwości – oznajmił Ł. Mikołajczyk.
W samorządach mają być powołane
komisje skarg, wniosków i petycji, które
będą rozpatrywać skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych
jednostek organizacyjnych. Obowiązkowe będzie wprowadzanie uchwał przez
przewodniczącego klubu radnych do porządku obrad siedem dni przed sesją. Ponadto radni będą mieli większe uprawnienia kontrolne. – Dzisiaj radni mają takie same uprawnienia jak parlamentarzyści. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, prawo wstępu
do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek gminnych – wyjaśnił
senator.
Członkowie Prawa i Sprawiedliwości
liczą na to, że Rada Miejska zachowa się
honorowo i przewodniczenie Komisji Rewizyjnej powierzy przedstawicielowi największego klubu opozycyjnego.

z serem, malinami i kruszonką oraz kolorowe koreczki na bazie ziemniaków i warzyw. Wszyscy uczniowie i nauczyciele

mogli więc tego dnia nasycić się do woli
przygotowanymi przysmakami.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

(GRZELO)
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INTERWENCJA

Ciemności kryją ulicę Nową
Jedna z mieszkanek miejscowości
Gorzupia poinformowała nas, że
na ul. Nowej rok temu postawione
zostały lampy uliczne. I dobrze. Problem w tym, że od tego czasu... nie
działają.
– W listopadzie zeszłego roku na ul.
Nowej doczekaliśmy się lamp ulicznych
i do dziś one nie świecą! – mówi zbulwersowana mieszkanka Gorzupi. – Nie wiemy, do kogo z tą sprawą się udać. Władze
twierdzą, że to wina elektrowni. Kilka
miesięcy temu na spotkaniu wiejskim

burmistrz Krotoszyna poinformował nas,
że sprawa będzie szybko załatwiona. Najpierw miało to być w lipcu, potem w październiku. I tak mijają kolejne miesiące.
Kobieta zaznacza, jak ważne jest
w tym miejscu odpowiednie oświetlenie
ze względu na bezpieczeństwo wracających ze szkoły wieczorami dzieci oraz samych mieszkańców.
Zwróciliśmy się w tej sprawie do Michała Kurka, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Dzwoniłem w zeszłym
tygodniu w tej sprawie do elektrow-

ni – informuje. – Lampy są postawione,
nasze przyłącze jest zrobione, tylko brakuje właśnie przyłącza energetycznego.
Występowaliśmy w zeszłym roku

o oświetlenie ul. Nowej. Termin na wykonanie wszystkiego mija na przełomie listopada i grudnia. Firma energetyczna obiecała, że do końca listopada powin-

na zdążyć. Taki jest niestety termin oczekiwania na przyłącze energetyczne z elektrowni. Taką mamy umowę. Są różne
umowy zawierane z energetyką – na 12, 15 czy nawet 18 miesięcy, jeśli chodzi o przyłącza energetyczne do budynków czy oświetlenia ulicznego – wyjaśnia Michał Kurek.
– Ja rozumiem okres 18 miesięcy, jeśli chodzi o przyłącze energetyczne domu, ale ulicy!? To przecież jeden dzień
pracy, żeby zrobić podkop i podłączyć
lampy uliczne. Czemu w Gorzupi to trwa
tak długo, a na przykład w Benicach
wszystko jest zawsze zrobione szybko
i na czas..? – pyta mieszkanka Gorzupi.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

100 Lat Niepodległości
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WYDARZENIA

Cały powiat świętował stulecie niepodległości!
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

KOŹMIN WLKP.

KROTOSZYN

Po uroczystej Mszy świętej, w asyście
Orkiestry Dętej z Sulmierzyc i z udziałem
władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz delegacji, złożono kwiaty
przy Mogile Powstańczej, pomniku Ofiar
Totalitaryzmów i pomniku Wdzięczności
na placu 700-lecia.

Jak co roku uczestnicy uroczystości
wyruszyli z krotoszyńskiego rynku.
W marszu udział wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji i szkół.
Złożono wieńce kwiatów na placu Wolności, a w krotoszyńskim muzeum rozstrzygnięto Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.

ROZDRAŻEW
Po uroczystej Mszy świętej, w asyście kapeli z Borku Wlkp., mieszkańcy przemaszerowali z kościoła na teren cmentarza. Tam złożono wieńce kwiatów oraz znicze przy tablicy upamiętniającej Poległych za wolność ojczyzny 1918-1920.

ZDUNY

Uroczystości odbyły się na placu Andrzeja Glabera, przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Światowej. Na setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości dzieci z Kobylina
wypuściły w powietrze biało-czerwone
balony.

KOBYLIN

Korowód uczestników uroczystości przemaszerował ulicami miasta. Przy pomniku
Wolności delegacje złożyły wiązanki kwiatów, odśpiewano przy tym „Rotę” i „Mazurka
Dąbrowskiego”.

SULMIERZYCE
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu wiązanek kwiatów
przy pomniku Wdzięczności uczestnicy obchodów udali się do Sulmierzyckiego Domu Kultury. Tam miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Na Bieżąco
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KROTOSZYN

Długo wyczekiwany dom seniora

Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku procedury przetargowej, jest firma DAF-MAL Dariusza Fabianowskiego. Przewidywany koszt realizacji zadania to około 730 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że Dzienny Dom Seniora jest inwestycją już od dawna wyczekiwaną przez starszych mieszkańców
Krotoszyna. Będzie się mieścił w budynku przy ul. Kobierskiej, który został przez
wojewodę wielkopolskiego przekazany samorządowi krotoszyńskiemu w formie
darowizny. W Dziennym Domu Seniora
ma być prowadzona na bieżąco rehabilitacja z pielęgniarką. Ponadto będzie możliwość skorzystania z ogólnej pomocy pracownika socjalnego.

FOT. www.krotoszyn.pl

Ostatniego dnia października w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego na Dzienny Dom Senior+”
wraz z przebudową i rozbudową”.

(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

POWIAT

27 października w Kościele pw. św.
Trójcy w Koźminie Wlkp. rodziny 23
powstańców wielkopolskich, spoczywających na cmentarzach na terenie gminy, odebrały tabliczki upamiętniające udział ich przodków
w bohaterskim zrywie niepodległościowym.
Była to kolejna uroczystość w ramach
Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i Setnej Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Po odśpiewaniu hymnu Polski odczytano Apel Poległych, w którym przywołano pamięć bohaterów trzech koźmińskich kompanii
walczących w powstaniu wielkopolskim.
Z imienia i nazwiska przypomnia-

no 23 powstańców wielkopolskich, którym dedykowane były okolicznościowe
tablice – Sylwestra Adamkiewicza, Stefana Bielawskiego, Walentego Borowskiego,
Jana Bratborskiego, Ludwika Bręka, Jana
Gaiska, Jana Grembowskiego, Jana Grodzińskiego, Stanisława Jasika, Wojciecha
Kobusińskiego, Stefana Kobusińskiego,
Czesława Kodura, Antoniego Lissowskiego, Jana Marciniaka, Józefa Mroza, Stanisława Miedzińskiego, Stefana Rychlika,
Idziego Stępniaka, Czesława Stęszewskiego, Jan Szycha, Franciszka Waśkowiaka,
Jana Wośka i Józefa Wajraucha.
Poświęcenia tablic dokonał ksiądz kanonik Zygmunt Lewandowski. W uroczystości oprócz rodzin powstańców uczestniczyli burmistrz Maciej Bratborski i przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zarad-

niak, harcerze z koźmińskiego Hufca ZHP
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im.
Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907.
Przypomnijmy, że Honorowy Komitet Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zwrócił
się z apelem do rodzin o wskazanie mogił
powstańców na terenie miasta i gminy
Koźmin Wlkp. Opracowany został Regulamin Akcji Znakowania Grobów Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
na terenie gminy oraz wzór wniosku
o oznakowanie mogiły powstańca. W odpowiedzi na apel do koźmińskiego magistratu wpłynęły 23 wnioski o oznakowanie grobów powstańców wielkopolskich.
OPRAC. (NOVUS)

FOT. Marzena Wiśniewska

FOT. Dawid Krinka

Upamiętnili powstańców wielkopolskich Radni odebrali zaświadczenia

W Starostwie Powiatowym kandydaci, którzy w niedawnych wyborach
samorządowych zostali wybrani
do Rady Powiatu Krotoszyńskiego VI kadencji, otrzymali stosowne
zaświadczenia. Z nowymi radnymi
spotkali się członkowie Powiatowej
Komisji Wyborczej.
– Jeszcze raz gratuluję państwu uzyskania mandatu radnego Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Wierzę, że zaufanie, którym obdarzyli państwa wyborcy, zaprocentuje
w kolejnych latach wytężoną pracą na rzecz
lokalnej społeczności i przyczyni się do dal-

szego rozwoju naszego powiatu – powiedziała Joanna Dymarska-Kaczmarek, przewodnicząca komisji, po czym wręczyła zaświadczenia nowo wybranym radnym.
Przypomnijmy, że w skład rady powiatu weszli: Zbigniew Brodziak, Ryszard
Chojnicki, Marcin Jamry, Henryk Jankowski, Grzegorz Król, Jarosław Kubiak,
Marcin Leśniak, Hieronim Marszałek,
Piotr Osuch, Juliusz Poczta, Wiesław Popiołek, Paweł Radojewski, Irena Rękosiewicz, Dariusz Rozum, Andrzej Skrzypczak, Stanisław Szczotka, Marian Włosik,
Jacek Zawodny i Miłosz Zwierzyk.
OPRAC. (ANKA)

Na Bieżąco
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KONCERT

3 listopada w koźmińskim kinie
Mieszko odbyła się druga edycja
Rockowych Zaduszek. Wystąpili Janusz Szmat i Przyjaciele, Talagaster,
Rasta Brothers oraz Pan Przecinek
& Zespół Depresyjny.

Rockowe Zaduszki w Koźminie

Tylko ostatnia z wymienionych grup
zagrała własny repertuar. Pozostali natomiast wykonywali covery. Publiczność
miała więc okazję posłuchać utworów,
które śpiewali tacy artyści jak Kora, George Harrison, Elvis Presley, Ryszard Riedel
czy Bob Marley. Tym samym wykonawcy
oddali hołd tym znakomitym, ale niestety
już nieżyjącym wokalistom.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Pierwsza odprawa
plutonu ratowniczego

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Realizując polecenie komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, przed kilkoma
dniami zorganizowano odprawę powiatowego plutonu ratowniczego.
Formacja ta ma być gotowa na podejmowanie działań poza naszym
powiatem.
Głównym założeniem nowych struktur Wielkopolskiej Brygady Odwodowej
jest realizacja działań poza obszarem
chronionym powiatu macierzystego, które wykraczają poza możliwości lokalnych
sił ratowniczych. Krotoszyński pluton ratowniczy został utworzony w oparciu o siły i środki Państwowej Straży Pożarnej
oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Krotoszyna, Koźmina Wlkp., Zdun
i Kobylina.
W ramach nowych struktur wytypowane jednostki w zorganizowany sposób
mają dotrzeć do miejsca koncentracji
i wesprzeć miejscowe siły ratownicze

w zakresie gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych oraz pożarów lasów,
usuwania skutków anomalii pogodowych
czy innych zdarzeń wymagających dużej
liczby zastępów.
W trakcie odprawy przećwiczono
aspekt dysponowania całego składu wytypowanego do działań w ramach plutonów
ratowniczych oraz przyjęcie sił i środków
w rejonie koncentracji. Następnie komendant krotoszyńskiej Państwowej Straży
Pożarnej przypomniał o idei projektu,
wskazał na zadania dla nowo powstałych
struktur oraz nawiązał do wymaganego
wyposażenia sprzętowego.
Z przeprowadzonych ćwiczeń wyciągnięto wnioski, które przyczynią się
do dalszego doskonalenia działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowane przedsięwzięcie to
pierwszy etap procesu doskonalenia krotoszyńskiego plutonu ratowniczego, który na pewno będzie kontynuowany.
OPRAC. (NOVUS)

26 października Szkołę Podstawową
nr 8 odwiedził generał brygady Paweł Bielawny – rodowity krotoszynianin. W latach 2007-2012 był on zastępcą szefa Biura Ochrony Rządu.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Laurka dla niepodległej – spotkania ze świadkami historii”. Generał Bie-

FOT. SP nr 8

Laurka
dla
niepodległej
lawny opowiedział o swojej pracy funkcjonariusza BOR-u. Nawiązał do wydarzeń
z najnowszej historii Polski i podkreślił, że
współczesny patriotyzm to sumienne wypełnianie obowiązków i dbałość o środowisko naturalne.

Na pamiątkę spotkania P. Bielawny
podarował Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej z osobistą dedykacją dla szkoły
od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
OPRAC. (NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Gazowe
zagrożenia
W październiku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie, przy współudziale
Polskiej Spółki Gazownictwa – Rejon Dystrybucji Gazu Krotoszyn,
przeprowadziła ćwiczenia z zakresu
działań związanych z rozszczelnieniem gazociągów.
Ćwiczenia miały charakter warsztatowy. W pierwszej części Piotr Kłakulak

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. PSP Krotoszyn

SP NR 8 KROTOSZYN

z Rejonu Dystrybucji Gazu w Krotoszynie, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży gazowniczej, opowiedział
o problemach związanych z uszkodzeniami linii przesyłowej gazu oraz towarzyszących temu zagrożeniach. Zaprezentował
sprzęt i techniki wykorzystywane przez

gazowników podczas likwidacji awarii.
W drugiej części omówiono niedawno powstały gazociąg wysokiego ciśnienia
DN 1000 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 Mpa relacji Lwówek – Odolanów wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą.
W oparciu o materiał analityczny zdarzeń z terenu województwa wielkopolskiego, związanych z uszkodzeniami gazociągu wysokiego ciśnienia, przedstawiono
taktykę działań ratowniczo-gaśniczych.
W przyjętym wariancie zagrożenia strażacy musieli rozpoznać lokalizację gazociągu, wskazać drogi dojazdowe i możliwości
stworzenia zaopatrzenia wodnego.
(NOVUS)

Na Sygnale
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ŚWINKÓW

FOT. dh Łukasz Śliwiński – OSP Biadki

Pożar budynków gospodarczych

2 listopada po raz kolejny strażacy
walczyli z pożarem zabudowań gospodarczych, tym razem w miejscowości Świnków (gmina Krotoszyn).
Zagrożone były sąsiednie budynki.
Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz zastępy OSP z Biadek,
Roszek, Chwaliszewa, Orpiszewa i Świnkowa. Ogniem objęte były dach i poddasze
budynku gospodarczego, a także rozmaite
materiały zgromadzone na terenie posesji.
W pełni rozwinięty pożar zagrażał
obiektom zlokalizowanym w pobliżu. Istniało ryzyko, że ogień przedostanie się

na część mieszkalną, budynki inwentarskie, garaże czy budynek jednorodzinny
na sąsiedniej posesji.
Strażacy realizowali działania gaśnicze w obronie zagrożonych obiektów oraz
w natarciu na palący się budynek. Z informacji uzyskanych od sąsiadów wynikało,
że w części mieszkalnej może przebywać
lokator, więc przystąpiono do przeszukania wszystkich pomieszczeń. Nikogo nie
odnaleziono.
Po stłumieniu ognia rozebrano nadpaloną drewnianą konstrukcję dachu, a zgromadzone na poddaszu materiały wyniesiono na zewnątrz i dogaszono wodą.
(NOVUS)

NA DRODZE

Zderzenie trzech samochodów

Z POLICJI

Z POLICJI

FOT. PSP Krotoszyn

Zatrzymano seryjnego włamywacza Odpowie
Kara do 10 lat pozbawienia wolno- z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat za posiadanie
ści grozi 43-letniemu mężczyźnie, pozbawienia wolności.
narkotyków
który został zatrzymany na gorącym
Policja prosi osoby pokrzywdzone

27 października na skrzyżowaniu ulic
Boreckiej i Jana Pawła II w Koźminie
Wlkp. doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedna osoba została
przetransportowana do szpitala.
– Kierująca samochodem marki Fiat
Seicento mieszkanka Jarocina nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego uderzyła w pojazdy Citroen C5 i Peugeot. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi. Sprawczyni wypadku została
ukarana mandatem w wysokości 300 zło-

tych – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
Strażacy odłączyli akumulatory w autach i w jednym z nich zakręcili zawór instalacji gazowej. Decyzją służb medycznych poszkodowana kobieta została przewieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dalsze badania.
Po czynnościach dochodzeniowych
policji z jezdni usunięto elementy karoserii oraz płyny eksploatacyjne.
(NOVUS)

uczynku, gdy próbował włamać się
do jednej z altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Koźminie Wlkp.
Policjanci od dłuższego czasu prowadzili obserwację ogródków działkowych w związku z wcześniejszymi przypadkami niszczenia mienia i włamań
do altan. W końcu sprawcę złapano
na gorącym uczynku.
Już podczas przeprowadzonego eksperymentu zatrzymany wskazał 17
miejsc, do których się włamał. Funkcjonariusze nie wykluczają przedstawienia 43latkowi kolejnych zarzutów. Trwa szacowanie powstałych strat. Mężczyzna wyjaśnił, że kradł jedzenie i alkohol.
Po zatrzymaniu włamywacz został
przesłuchany i usłyszał zarzuty kradzieży

o zgłaszanie się do Komisariatu Policji
w Koźminie Wlkp. Ponadto apeluje
do właścicieli oraz użytkowników domków letniskowych i altan o ich prawidłowe
zabezpieczanie. Pamiętajmy, by opuszczając działkę, dokładnie zamknąć pomieszczenia. Pozostawienie uchylonego okna,
cennych przedmiotów i urządzeń w łatwo
dostępnym miejscu czy też prowizoryczne
zamknięcie drzwi ułatwiają zadanie włamywaczom, a do tego narażają właścicieli
na duże straty finansowe. Warto też zastanowić się nad zastosowaniem solidnych
zamków w drzwiach, bowiem sama kłódka nie zagwarantuje bezpieczeństwa. Mundurowi apelują również do działkowiczów
o zwracanie uwagi na osoby obce, które podejrzanie się zachowują na terenie działek.
Warto o takim fakcie powiadomić policję.
(NOVUS)

Policjanci z Krotoszyna zatrzymali 18-latka, który posiadał kilka gramów środków odurzających. Przedstawiono mu zarzuty. Grozi mu kara
do trzech lat pozbawienia wolności.
Krotoszyńscy funkcjonariusze zostali
wezwani na interwencję. Młody mężczyzna
zaatakował bowiem dwóch innych. Zgłaszający wskazali napastnika, którym okazał
się 18-letni mieszkaniec Krotoszyna. Był bardzo agresywny i nadpobudliwy. Znaleziono
przy nim wagę podręczną oraz kilka kompletów woreczków strunowych, wktórych znajdowały się susz roślinny ibiały proszek. Badania wykazały, że są to środki odurzające. Łącznie miał przy sobie 7,82 g narkotyków.
18-latek został zatrzymany. Grozi mu
kara do trzech lat więzienia. Mundurowi nie
wykluczają kolejnych zatrzymań. (NOVUS)
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Nasze Akcje
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PLEBISCYT

Zagłosuj na ulubionego proboszcza!
Wraz z początkiem listopada ruszył
nasz Plebiscyt „Ulubiony Proboszcz
Powiatu Krotoszyńskiego w 2018
roku”. To już siódma edycja zabawy,
która cieszy się wielką popularnością wśród naszych Czytelników.
Na naszej liście znajduje się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zachęcamy do głosowania, dzięki któremu macie możliwość wyrażenia swojej opinii. Wkrótce dowiemy

WTOREK, 13 listopada 2018
listopada, godz. 09.00) na prowadzeniu jest ks. kan. Janusz Giera z Parafii
św. Stanisława Bpa w Kobylinie, na którego oddano 29,5% głosów. Tuż za nim
znajduje się ks. Maciej Krulak z Parafii
św. Marcina Bpa w Borzęciczkach – 27,7% głosów, a trzecią lokatę
zajmuje ks. kan. Włodzimierz Dubis

z Parafii św. Izydora Oracza w Biadkach – 23,5%.
Laureata plebiscytu poznamy o północy 30 listopada 2018. Wtedy to nasza
zabawa dobiegnie końca. Regulamin plebiscytu i klasyfikację on-line znajdziecie
na: www.glokalna.pl – zakładka NASZE
AKCJE.

(RED)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PROBOSZCZ.,
podając numer kandydata według wzoru: PROBOSZCZ. 28
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051

się, z działań którego proboszcza jesteście zadowoleni najbardziej. W czołów-

ce klasyfikacji co i rusz dochodzi
do przetasowań. Obecnie (stan na 12

(koszt 2,46 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

Wydarzenia
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AKCJA

Fani Lecha pamiętają o bohaterach

Już po raz dziesiąty kibice Lecha Poznań na terenie większości wielkopolskich cmentarzy, również w Krotoszynie, zorganizowali „Zbiórkę powstańczą”. W ramach tej akcji zbierali dobrowolne datki, które przeznaczone zostaną na renowację i odbudowę grobów powstańców wielkopolskich oraz miejsc pamięci związanych z tym zwycięskim zrywem.
– W tym roku na krotoszyńskim
cmentarzu parafialnym w dniach 31 października-1 listopada udało się nam zebrać aż 11 138 zł. Z każdym rokiem krotoszynianie wspierają nas coraz hojniej,

a akcja kibiców Lecha Poznań jest znana coraz bardziej. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za wsparcie pieniędzmi oraz
ciepłym słowem. Jest nam niezmiernie
miło – skomentowali kibice Lecha Poznań ze Stowarzyszenia Krotoszyńscy Fanatycy Kolejorza.
Dzięki tym zbiórkom w ostatnich latach na cmentarzu w Krotoszynie udało
się ponownie postawić osiem nagrobków
powstańców wielkopolskich oraz odbudować nagrobek Władysława Bolewskiego i jego rodziny. Organizatorom akcji zależało, aby jeden z lokalnych dowódców
powstania na setną rocznicę spoczywał
w odnowionym grobie. Na wspomniane

renowacje wydano już 26 435 zł. Środki
te pozwoliły ocalić najbardziej zniszczone
nagrobki, przeznaczone do kasacji.
W tym roku przeprowadzono renowację
trzech grobów powstańców wielkopolskich – Józefa Szczerbala, Sylwestra Olejniczaka i Stanisława Wilczura. W planach
jest renowacja co najmniej trzech kolejnych nagrobków.
W zbiórkę zaangażowało się 21 osób.
Organizatorzy informują, że każdy, kto
chciałby pomóc w tej inicjatywie, może
się zgłosić poprzez profil na Facebooku
(Krotoszyńscy Fanatycy Kolejorza) lub
mailowo (fckrotoszyn@gmail.com).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

REKREACJA

Turniej Kręglarski o Puchar RO nr 5
Na kręgielni CSiR Wodnik zorganizowano Turniej Kręglarski o Puchar
Rady Osiedla nr 5. W szranki stanęło 86 dorosłych oraz 16 dzieci.
Impreza miała na celu integrację lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu,
podnoszenie sprawności psychofizycznej oraz szerzenie idei zdrowej i szlachetnej rywalizacji. Sędzią zawodów był
Marek Karolczak z Rady Osiedla nr 5.
W rywalizacji mężczyzn pierwsze miej-

sce zajął Dawid Wojciechowski, a wśród
kobiet najlepsza była Anna Szymczak
(oboje po 61 punktów). W grupie dzieci

triumfował Jakub Kostańczak – 50 pkt.
Zwycięzców nagrodzono pucharami.
(ANKA)

Rozmaitości
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KONKURS

FOT. PTTK

Wyróżnienie dla PTTK Zduny

Koło Terenowe PTTK Zduny zostało
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Organizator godny polecenia”
za przeprowadzenie 43. Rajdu „Spotkanie z wiosną” na Szańcu Powstańczym Borownica.

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia sezonu grzewczego
W związku z trwającym sezonem
grzewczym krotoszyńscy strażacy
przy każdej możliwej okazji realizują
założenia ogólnopolskiej kampanii
edukacyjno-informacyjnej „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!”.
Akcja ma przypominać mieszkańcom
powiatu o kwestiach związanych z okresem grzewczym, takich jak pożary budynków mieszkalnych, emisja tlenku węgla, zapewnienie właściwej ewakuacji czy sposoby powiadamiania służb ratunkowych.

PAMIĘTAJMY
– CZAD OSZUKUJE ZMYSŁY!!!
Wbrew powszechnej świadomości czadu nie rozpoznamy
po zapachu lub dymie, bo go nie
widać, nie słychać i nie czuć.
Zmniejsz ryzyko i zamontuj
czujnik tlenku węgla!
W dalszym ciągu zagrożenia okresu
grzewczego stanowią poważny problem.

Brak systematycznego czyszczenia przewodów kominowych czy stosowanie niewłaściwych paliw skutkują zapaleniem się
sadzy w kominach, a procesowi palenia
towarzyszy często wydobywanie się z komina iskier i palących się cząstek sadzy. To
powoduje szybkie nagrzewanie przewodu
kominowego, który osiąga temperaturę
nawet powyżej 1000°C, a co za tym
idzie – powstaje ryzyko zapalenia się
przyległych do niego konstrukcji, np. dachu czy drewnianego stropu. Nagły
wzrost temperatury wewnątrz komina
może też doprowadzić do jego pęknięcia
i wydobywania się groźnego dla życia
i zdrowia tlenku węgla.
(NOVUS)

(NOVUS)

FOT. www.sulmierzyce.pl

Podsumowanie konkursu odbyło
się 20 października w trakcie Międzynarodowych Targów „World Travel Show”

w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym „Ptak Warsaw Expo”
w Nadarzynie koło Warszawy.
– Znaleźliśmy się pośród ośmiu laureatów konkursu z całej Polski i – co warto podkreślić – byliśmy jedyną organizacją z Wielkopolski, która ten certyfikat
zdobyła. Dziękujemy! – skomentował Zarząd PTTK Zduny.

SULMIERZYCE

Prace zakończone
Pod koniec października w Sulmierzycach miał miejsce odbiór prac
wykonanych w ramach budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Mencfeldowskiego.

Wykonawcą robót była firma PPHU
Eksport Import Władysław Skiba z Milicza. W ramach zadania wybudowano 346 mb kanalizacji sanitarnej
i 352 mb sieci wodociągowej. Wartość inwestycji wyniosła 241 732,20 zł. (NOVUS)

Sport
PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA
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CIĘŻARY

Szóste miejsce zespołu Sylwii Brązowy medal krotoszyńskiej policjantki
Bardzo dobrze zaprezentowała się
Agnieszka Nowak na V Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. We
wrocławskim Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
krotoszyńska policjantka wywalczyła brązowy medal.

Na początku listopada drużyny BHT
GRU JUKO Piotrków Trybunalski rywalizowały we włoskiej Catanii w europejskim Pucharze Mistrzów. Mężczyźni uplasowali się na dziewiątej
pozycji, a zespół pań, w którym prym
wiodła Sylwia Bartkowiak, zakończył
turniej na szóstym miejscu.
Klub z Piotrkowa Trybunalskiego zorganizował specjalną akcję pod hasłem „Razem z GRU”. Jej celem było zebranie środków finansowych, które były niezbędne,
by wziąć udział w rozgrywkach na Sycylii.
Dzięki wsparciu świata sportowego obu
zespołom udało się wyjechać do Catanii.
Do zmagań przystąpiły 32 drużyny z 17
krajów. Panowie zajęli dziewiątą lokatę.
Lepiej poszło żeńskiej ekipie, w której grała pochodząca z Henrykowa Sylwia
Bartkowiak. W fazie grupowej piłkarki

z Piotrkowa wygrały dwa pierwsze spotkania, a w meczu o pierwsze miejsce uległy, po widowiskowym i emocjonującym
boju, Westside Amsterdam 1: 2.
W ćwierćfinale Polki przegrały z hiszpańską Playa Algeciras 1: 2 i pozostała im
walka o pozycje 5-8.
W kolejnej konfrontacji Sylwia Bartkowiak i jej koleżanki ograły 2: 1 niemiecki
Strandgefluster Minden, a w pojedynku
o piątą lokatę ponownie lepszy od zespołu
z Piotrkowa był zespół z Amsterdamu.
– Chciałabym podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy umożliwili nam start na Sycylii. Cieszę się, że wróciłam do gry w dobrym stylu i formie. Mogę
śmiało powiedzieć, że jestem teraz silniejsza
izniecierpliwością czekam nakolejne nasze
pojedynki na piasku – podsumowała Sylwia Bartkowiak.
(GRZELO)

W 12 kategoriach wagowych rywalizowało 150 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Swoje drużyny wystawili przedstawiciele wojska, policji,
straży pożarnej oraz służby więziennej.
Łącznie więc w mistrzostwach udział
wzięło 56 ekip.
Agnieszka Nowak startowała w kategorii seniorek do 63 kg przy wadze cia-

ła 50,9 kg. Wynik obliczany był według
punktacji Glossbrennera, która polega
na przeliczeniu stosunku masy ciała oraz
wieku do podniesionego ciężaru.
Nasza zawodniczka rozpoczęła
od podniesienia ciężaru 55 kg, a następnie bez problemu uporała się z 57,5 kg.

ZAPASY

Olimpijczycy z dwoma medalami
Siedmioosobowa ekipa Olimpijczyka
Sulmierzyce wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików i Młodziczek w Zapasach
w Stylu Wolnym w Miliczu. Dwóch naszych zawodników stanęło na podium.
W zawodach rywalizowało 170 zapaśników z 22 klubów. Był to dla nich

sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski. Reprezentanci sulmierzyckiego klubu wywalczyli dwa brązowe medale – Szymon Gibasiewicz
w kategorii 44 kg oraz Filip Cierniejewski
w kategorii 85 kg. W klasyfikacji drużynowej Olimpijczyk znalazł się na dziesiątym miejscu.
(ANKA)

W ostatnim podejściu, po krótkiej walce
z ciężarem, zaliczyła 60 kg, co dało jej brązowy medal. Warto dodać, że wynik ten
w punktacji Glossbrennera zapewniłby
krotoszyńskiej policjantce srebrny krążek
w kategorii powyżej 63 kg.
(GRZELO)

Sport
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PIŁKA NOŻNA

Victoria Ostrzeszów - Piast Kobylin
5:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Robert Skrobacz

Piast rozbity przez lidera
Piast Kobylin musiał uznać wyższość Victorii Ostrzeszów w sobotnim meczu klasy międzyokręgowej.
Lider na własnym boisku rozbił ekipę trenera Pawła Janasa 5: 1. Honorowe trafienie dla gości zanotował
Mateusz Olikiewicz.
Spotkanie, zwłaszcza w pierwszej odsłonie, było bardzo ostre, a żaden z zawodników nie odstawiał nogi. Najpierw bliscy
szczęścia byli Mateusz Wachowiak i Mateusz Olikiewicz, lecz świetnie bronił gol-

(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

kiper Victorii. Krótko przed przerwą prowadzenie objęli gospodarze. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najsprytniej w polu bramkowym zachował się Robert Skrobacz, pakując piłkę do siatki.
Na początku drugiej odsłony ostrzeszowianie podwyższyli wynik. Po dograniu ze skrzydła gola strzelił Michał Mazurek. W 63. minucie M. Olikiewicz pokonał bramkarza Victorii, dając swojemu zespołowi nadzieję na korzystny rezultat.
Miejscowi jednak szybko pozbawili rywali złudzeń, aplikując im trzy gole w dzie-

PIŁKA NOŻNA

FOT. Ania Krystek

Astra znów na tarczy

Astra Krotoszyn – GKS Sompolno
0:3 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Przemysław

Od siedmiu kolejek ligowych Astra
Krotoszyn nie zaznała smaku zwycięstwa. Tym razem lepszy okazał się
GKS Sompolno, pokonując 3: 0 ekipę Krzysztofa Wewióra na jej terenie.

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

więć minut. Wszystkie te akcje były do siebie podobne. Po zagraniach z bocznych
sektorów boiska do siatki trafiali kolejno

Remigiusz Pastucha, Kamil Sztukowski
i M. Mazurek. W najbliższy weekend rozegrana zostanie pierwsza kolejka rundy re-

Gospodarze mogli objąć prowadzenie w pierwszej odsłonie, lecz Szymon
Polowczyk z pięciu metrów posłał futbolówkę nad bramką GKS-u. Z kolei
w drugiej połowie, po zagraniu Łukasza
Budziaka, minimalnie chybił, uderzając
głową, Dariusz Reyer.
Rywale wszystkie gole strzelili
w ostatnich 20 minutach meczu.
Pierwszą bramkową akcję rozpoczął golkiper przyjezdnych. Krotoszyńscy defensorzy starali się wyprzedzić Przemysława Jankowskiego, lecz napastnik
GKS-u okazał się sprytniejszy i pokonał
Patryka Wojtkowiaka.
Kolejne dwa trafienia były autorstwa Damiana Kotkowskiego. Najpierw,
po stracie piłki w środku pola przez
miejscowych, P. Jankowski posłał prostopadłe podanie do D. Kotkowskiego,
a ten nie miał problemów ze skierowaniem futbolówki do bramki. Niedługo
potem zawodnik GKS-u wykorzystał
niefrasobliwość defensorów Astry, ustalając rezultat meczu.

BIEGI

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Stal Pleszew 0:5 (0:3)
BRAMKI: 0:1 – Tomasz Zawada

FOT. Jardersport.pl

Mecz do jednej bramki

Pojedynek Białego Orła Koźmin
Wlkp. z pleszewską Stalą był meczem do jednej bramki. Na własnym
boisku podopieczni trenera Dariusza
Maciejewskiego przegrali aż 0: 5.
Przyjezdni już w 5. minucie objęli
prowadzenie. Ze skrzydła w pole karne

zagrał Jakub Biadała, piłkę przepuścił Jacek Pacyński, a Tomasz Zawada z 10 metrów technicznym strzałem pokonał Patryka Szulca. Po dwóch kwadransach gry
pleszewianie prowadzili 2: 0. Uderzenie
J. Pacyńskiego obronił golkiper Orłów, ale
wobec dobitki J. Biadały był bezradny.
Krótko przed przerwą J. Biadała

(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)
po raz drugi wpisał się na listę strzelców,
popisując się skutecznym strzałem głową.
W drugiej odsłonie dwa trafienia dorzucił
J. Pacyński i Orły przegrały 0: 5.
Najdogodniejszą sytuację koźminianie mieli po uderzeniu Marcina Kaczmarka z rzutu wolnego, lecz bramkarz Stali
nie dał się zaskoczyć.
W ostatnim tegorocznym spotkaniu
Biały Orzeł zagra z SKP Słupca.
(GRZELO)

wanżowej. Piast na wyjeździe zagra z Polonusem Kazimierz Biskupi.
(GRZELO)

Maratony w Poznaniu i Krakowie

Okres jesienny to dla większości biegaczy czas wzmożonej aktywności.
Tym razem zawodnicy z naszego powiatu wybrali się do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w 19. Maratonie Poznańskim, a także do Krakowa na 5. PZU Cracovia Półmaraton
Królewski.
Zawody w Poznaniu ukończyło 4877
uczestników. Grupa najlepszych zawodników prowadzona była do 25 kilometra
przez czołowego polskiego biegacza, Szymona Kulkę, ze średnią prędkością 3: 06
na km. Nic zatem dziwnego, że padł rekord trasy. Czas 2: 11: 45 uzyskał Kenijczyk Mutuka Kyeva Cosmas. Wśród kobiet triumfowała zawodniczka z Etiopii,
Merga Denbi Tesfanesh, która pokonała
trasę w czasie 02: 32: 31. Najlepszym Polakiem był szósty na mecie Kamil Jastrzębski, natomiast najszybszą Polką okazała się Agnieszka Gortel-Maciuk (czwarta w klasyfikacji kobiet).
Do Poznania wybrała się bardzo liczna grupa przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego. W tym gronie znaleźli się
Piotr Tyczyński, Robert Domagała
i Krzysztof Kasprzak, którzy startowali
we wszystkich edycjach maratonu. Spośród naszych biegaczy najlepiej spisał się
Tomasz Owczarek (263. miejsce) z wynikiem 3: 12: 52.
Nasz powiat reprezentowało ponad 40 zawodników, m. in. Krzysztof Ma-

ciejewski (433. miejsce – 3: 21: 27), Czesław Sienkiewicz (692. miejsce – 3: 29: 44), Karol Olejniczak (716.
miejsce – 3: 30: 20), Marek Artur (955.
miejsce – 3: 37: 58), Piotr Grzempowski
(956. miejsce – 3: 37: 59), Justyna Olejniczak (957. miejsce – 3: 37: 59), Błażej
Zimmermann
(1002.
miejsce – 3: 38: 54), Krzysztof Baran (1049.
miejsce – 3: 38: 58), Karol Mroczkowski
(1139. miejsce – 3: 41: 50) czy Andrzej
Maciejewski (1141. miejsce – 3: 41: 52).
W ten sam weekend odbył się 5. PZU
Cracovia Półmaraton Królewski. I tam nie
zabrakło krotoszyńskich zawodników. Najlepiej powiodło się Bartoszowi Krysztofiakowi (1: 37: 50), który uplasował się
na 1039. miejscu. Ponadto w Krakowie
startowali Marta Janik (1042. miejsce – 1: 38: 46), Piotr Grobelny (2594.
miejsce – 1: 46: 28), Jarosław Torzecki
(2607. miejsce – 1: 51: 24), Leszek Kokot
(3247. miejsce – 1: 57: 06), Michalina Waligóra (3831. miejsce – 2: 01: 33), Dariusz
Rybka (4236. miejsce – 2: 04: 11), Karolina Krysztofiak (4686. miejsce – 2: 06: 16),
Radosław
Wita
(4701.
miejsce – 2: 07: 17), Łukasz Karpiewski (4702.
miejsce – 2: 07: 18), Maciej Wita (4703.
miejsce – 2: 07: 18), Paulina Walczak
(5405. miejsce – 2: 12: 11), Karol Szeszycki (5955. miejsce – 2: 15: 44), Luiza Dziuba (6866. miejsce – 2: 23: 28) oraz Izabela
Marcinek (7574. miejsce – 2: 30: 31).
(GRZELO)
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Justyna Olejniczak tym razem tuż za podium

Na początku listopada w Rogoźnie
odbyła się czwarta edycja Półmaratonu Przemysława II. Na starcie stanęło około pół tysiąca biegaczy z całej Polski, a pośród nich wielu zawodników z naszego powiatu.
Bieg wygrał Filip Jańczak z czasem 1: 15: 27. Wśród kobiet triumfowała
Dorota Lutomska z wynikiem 1: 29: 00.
Czwarta w klasyfikacji pań była krotoszynianka, Justyna Olejniczak (1: 34: 45).
Zwyciężczyni poprzednich trzech edycji
imprezy zajęła pierwsze miejsce w kategorii K20. Z kolei Czesław Sienkiewicz
(1: 35: 46) był najlepszy w kat. M60.
Z grona naszych biegaczy najlepszy
czas uzyskał Artur Marek (1: 27: 49), zaj-

mując 20. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dwie lokaty za nim uplasował się Karol Olejniczak (1: 28: 02).
Warto nadmienić, iż w Rogoźnie
startowało aż 21 przedstawicieli KS Krotosz. Zawodnicy tego klubu nieustannie
więc promują nasze miasto na różnych
imprezach biegowych.
Po za wcze śniej wy mie nio ny mi
biegaczami powiat krotoszyński reprezentowali Krzysztof Maciejewski (29.
miejsce – 1: 29: 38), Piotr Grzempowski (40. miejsce – 1: 32: 32), Marcin
Obal (58. miejsce – 1: 34: 41), Marian
Poczta (67. miejsce – 1: 35: 48), Andrzej Ma ciejewski (68. miej sce – 1: 36: 02), Karol Mroczkowski
(89. miejsce – 1: 39: 13), Tomasz Kna-

pik (100. miejsce – 1: 40: 51), Rafał
Sój ka (113. miej sce – 1: 42: 28),
Krzysz tof Ka sprzak (127. miej sce – 1: 44: 09), Monika Sobkowiak
(172. miejsce – 1: 47: 45), Grzegorz
Gęsiarek (205. miejsce – 1: 51: 34),
Ja ro sław To rzec ki (234. miej sce – 1: 53: 44), Paweł Rudnicki (291.
miejsce – 1: 58: 26), Piotr Tyczyński
(327. miejsce – 2: 02: 45), Maciej Sobkowiak (331. miejsce – 2: 02: 55), Joan na Olej ni czak (338. miej sce – 2: 04: 33), Marika Mroczkowska
(344. miejsce – 2: 05: 38), Aleksandra
Kościelna (405. miejsce – 2: 19: 15)
oraz Valery Maćkowiak (439. miejsce – 2: 38: 07).
(GRZELO)
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Andrzej Gołota z wizytą w Krotoszynie

Mariusz Walkowiak
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 kul-

W środę, 7 listopada, w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie zorganizowano wielki trening boksu,
na który zjechali zawodnicy z całej
Polski. Gościem specjalnym był Andrzej Gołota – niekoronowany mistrz
świata wagi ciężkiej w boksie. Przypomnijmy, iż Krotoszyński Klub Bokserski nosi jego imię.
Przed treningiem Andrzej Gołota
miał okazję bliżej poznać nasze miasto.
Przed ratuszem przyjął go wiceburmistrz Ryszard Czuszke, który w asyście
Jacka Kępy oprowadził gościa po urokliwych zakątkach rynku i pobliskich

uliczkach, opowiadając przy tym o procesie ich rewitalizacji. Legendarny bokser udał się również do krotoszyńskiego
muzeum, po którym oprowadził go dyrektor – Piotr Mikołajczyk. Ponadto Andrzej Gołota spotkał się z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci z krotoszyńskiej Jedynki miały więc niepowtarzalną okazję zadać pytania mistrzowi, zrobić sobie z nim zdjęcie czy zdobyć autograf.

Wieczorem w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przeprowadzono trening bokserski, w którym wzięło
udział ponad 140 osób z całej Polski. Licznie zgromadzonych gości powitał Zbigniew Brodziak, wiceprezes Krotoszyńskiego Klubu Bokserskiego im. Andrzeja
Gołoty. – Jesteśmy dumni, że Krotoszyński Klub Bokserski nosi imię Andrzeja Gołoty. To jedyny taki klub w Polsce i na świecie. Życzę państwu udanej zabawy. Niech
to wydarzenie zamieni się w festiwal boksu – powiedział Zbigniew Brodziak.
Oprócz zawodników w hali pojawili
się trenerzy, działacze sportowi oraz
przedstawiciele władz gminy i powiatu.
Przybył także Janusz Zarenkiewicz – polski bokser, brązowy medalista olimpijski
z Seulu 1988. Trening zawodników poprowadził Tomasz Dylak, a zajęciom
bacznie przyglądał się Andrzej Gołota.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

szowa 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.

