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Miasto w żałobie
po tragedii w Darłówku
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XXVII edycja Biegu
im. Józefa Piłsudskiego
w Kobylinie
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Uliczni artyści zdobyli
serca krotoszynian

str. 12
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NASZA AKCJA

Trwa remont pokoju dla malucha

SZPITAL

Nowy sprzęt dla SOR-u
W czerwcu rozstrzygnęliśmy nasz konkurs „Wymarzony pokój malucha”.
Laureatami zostali państwo Miłkowscy z synem Antonim. To właśnie dla
niego przygotowywany jest piękny pokój. Remont już się rozpoczął.
Po oględzinach przyszedł czas na położenie podłogi. Przed kilkoma dniami firma
Fach-Stol założyła panele w nowym pokoju
małego Antosia. Efekty możecie zobaczyć
na zdjęciu.
Przypomnijmy, iż kompleksowy remont pokoju wraz z wystrojem wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY.
PL Sp. z o. o. sponsoruje materiały
budowlane. PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE KAMIX ufun-

str. 7
Czytaj

duje zabawki. Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia zamontuje instalację elektryczną w pokoju. P. H. U. DAF-MAL USŁUGI BU-

DOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty remontowe.
NIERUCHOMOŚCI DARIA PRACZYK przekaże mebel do pokoju oraz
zaaranżuje wnętrze. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy
oświetlenie. SZYMON HORYZA
„FACH-STOL” zamontował panele
podłogowe w pokoju. TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko
z montażem. TOMASZ RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty okna
z montażem.
(KOSTKA)

MOTORYZACJA

Stalowe maszyny
opanowały nasze miasto

str. 5
Czytaj
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TRAGEDIA

Sulmierzyce w żałobie

W miniony piątek na terenie Sulmierzyc obowiązywała żałoba, zarządzona przez burmistrza Dariusza Dębickiego. Ponadto od tego dnia otwarta
została miejscowa szkoła. Wszystko
to jest pokłosiem tragedii, do której
doszło 14 sierpnia w Darłówku.
Feralny wtorek. Plaża w Darłówku.
Pogodne popołudnie, lecz Bałtyk niespokojny. Wysokie, groźne fale. Trójka rodzeństwa – chłopcy w wieku 13 i 14 lat
oraz 11-letnia dziewczynka – przebywa
w wodzie, w pobliżu falochronu.
Gdy rodzice, zajmujący się także
dwuletnim dzieckiem, stracili rodzeństwo z oczu, natychmiast wszczęli alarm.
Niezwłocznie ruszyła akcja ratunkowa.
Obecni na plaży ludzie utworzyli tzw. żywy łańcuch i szukali dzieci pośród fal.
Służby ratownicze robiły, co mogły. Akcja
była utrudniona ze względu na wysokie
fale. Niestety, jak się okazało, niespokojne
morze porwało trójkę rodzeństwa.
Ratownicy znaleźli nieprzytomnego 14-latka, który w stanie bardzo ciężkim został przetransportowany do szpitala. Jednak nie udało się go uratować...
Dwoje pozostałych dzieci nadal szukano.
Akcję ratunkową przerwano z powodu
niesprzyjających warunków. Wznowiono
ją nazajutrz rano. Bez sukcesu. W piątek
po południu 13-letni chłopiec i jego 11letnia siostra wciąż uznawani byli za zagiWydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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Prokuratura Rejonowa w Kępnie
prowadzi śledztwo przeciwko czterem funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, podejrzanym o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z zaniechaniem podjęcia przewidzianych prawem czynności w sprawie
kolizji drogowej, do której doszło 10
listopada 2017 roku w Krotoszynie.

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

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator za-

rzucił funkcjonariuszom, że 10 listopada 2017, pełniąc służbę, nie dopełnili obowiązków. Chodzi o to, że podczas podjętej inter wencji, związanej
z ustaleniem personaliów kierującego
samochodem osobowym, który oddalił
się z miejsca kolizji drogowej, a co
do którego zachodziło uzasadnione podejrzenie, że mógł kierować pojazdem
w trakcie zdarzenia, policjanci zaniechali sprawdzenia w/w pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a także nie odnotowali w no-

tatnikach służbowych danych tej osoby, czym działali na szkodę interesu
publicznego.
Według nieoficjalnych infor macji, tego dnia samochód osobowy zderzył się z jadącym rowerzystą. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia,
nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Obecni na miejscu świadkowie rozpoznali sprawcę, którym był
je den ze zna nych w Kroto szy nie
przed się bior ców, i po in for mowa li
o tym fakcie policjantów.

nionych. Ratownicy się nie poddawali,
mając ciągle nadzieję, że dzieci w końcu
uda się odnaleźć. Jak przyznawali, najprawdopodobniej porwał je prąd i w końcu bezlitosne morze odda ciała...
I rzeczywiście, jeszcze tego samego
dnia ratownicy wyłowili ciało 11-letniej
dziewczynki. W sobotę natomiast morze
oddało 13-letniego chłopca... Tym samym
poszukiwania zakończono.
W piątek w Sulmierzycach obowiązywała żałoba, zarządzona przez burmistrza Dariusza Dębickiego. – W związku
z tragicznymi skutkami wypadku, który
miał miejsce 14 sierpnia 2018 r. w Darłówku, łącząc się w bólu z rodziną ofiar,
ogłaszam w dniu 17 sierpnia 2018 r. (piątek) żałobę na terenie Miasta Sulmierzyce. Na znak żałoby proszę o wywieszenie
na budynkach jednostek organizacyjnych
miasta flag z kirem. Ponadto z uwagi
na żałobę zalecam odwołanie wszelkich
imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym – ogłosił w komunikacie włodarza
Sulmierzyc.
Z kolei dyrektor miejscowej szkoły,
Beata Koprowska, podjęła decyzję, że już
od 17 sierpnia rodzice mogą przyprowadzać do tej placówki swoje dzieci, którym
może być teraz potrzebna pomoc specjalistów. Do ich dyspozycji są nauczyciele, pedagog i psycholog.
(ANKA)

– Funkcjonariusze przesłuchani
przez prokuratora w charakterze podejrzanych nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów i złożyli obszerne
wyjaśnienia, które obecnie są weryfikowane. Przysługuje im również prawo
do złożenia ewentualnych wniosków dowodowych. Finalna karnoprawna ocena
zachowań funkcjonariuszy przeprowadzona zostanie po uzyskaniu kompletnego materiału dowodowego. Zarzucone występki z art. 231§1 K. k. zagrożone
są karą do 3 lat pozbawienia wolności – informuje Maciej Meler, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wlkp.
(NOVUS)
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OŚWIADCZENIE NAJBLIŻSZEJ RODZINY
TRAGICZNIE ZMARŁYCH DZIECI

SULMIERZYCE

Chodnik
po remoncie
16 sierpnia miał miejsce oficjalny
odbiór chodnika na ulicy Kaliskiej
w Sulmierzycach. Na spotkanie przybyli Dariusz Dębicki – burmistrz Sulmierzyc, starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski
oraz Krzysztof Jelinowski – dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg.
Na odcinku o długości 145 metrów
położona została nowa nawierzchnia. Re-

FOT. www.sulmierzyce.pl

W imieniu rodziców tragicznie zmarłych dzieci, wobec licznych
ataków w ich kierunku oświadczamy, że rodzice robili wszystko, by
uchronić dzieci przed tragedią. Nie jest prawdą, że dzieci kąpały się lub
weszły do wody przy czerwonej fladze. Nie jest prawdą, że mama dzieci
została z nimi sama na plaży. Obecni byli oboje rodzice.
W czasie gdy mama udała się z najmłodszym synkiem na wydmy,
pozostałej kąpiącej się trójki doglądał tato. Dzieci kąpały się w oddaleniu
od falochronu, a na długości całej plaży kąpali się również inni ludzie.
Oboje rodzice zostali poddani badaniu alkomatem i byli trzeźwi.
Ponieważ w sprawie media i opinia publiczna wydały już wyrok, uznając
rodziców za nieodpowiednio dbających o dzieci i wydały go jeszcze przed
formalnym wszczęciem postępowania przez prokuraturę, wobec
licznych wątpliwości w sprawie oznakowania kąpieliska i działań
ratunkowych, rodzice zmuszeni są, mimo ogromnej żałoby, pytać
prokuratora czy na plaży rzeczywiście wszystko przebiegało zgodnie ze
sztuką oraz czy sposób oznaczenia kąpieliska był prawidłowy, czy
zrobiono wszystko, by uniknąć tragedii i podjęto prawidłowo wszystkie
działania ratunkowe.
Apelujemy o uszanowanie godności rodziców tragicznie zmarłych
dzieci, a także ich prawa do ustalenia prawdy w sprawie tragicznych
zdarzeń. Rodzice chcieliby również podziękować wszystkim, którzy
wspierają ich w tym trudnym czasie zarówno przy próbie odnalezienia
dzieci, jak również teraz, przy próbie wyjaśniania okoliczności zdarzenia.

mont chodnika prowadzony był z zachowaniem wymogów określonych przez
wielkopolskiego konserwatora zabytków.
Było to wspólne przedsięwzięcie samorządu powiatowego oraz Sulmierzyc.

Miasto udzieliło bowiem powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji na to
zadanie w wysokości 65 tys. zł. Koszt inwestycji wyniósł ponad 131 tys. zł.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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HISTORIA

98. rocznica Cudu na Wisłą
W środę, 15 sierpnia, a więc w 98.
rocznicę bitwy warszawskiej, pod pomnikiem 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej złożono symboliczne wiązanki kwiatów, oddając tym samym
hołd polskim bohaterom tamtych
czasów. Na uroczystość przybyły delegacje władz samorządowych, partii politycznych, organizacji kombatanckich i młodzież szkolna.

WAKACJE

FOT. ZSP 2 Krotoszyn

Beskid bez kitu

W lipcu Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 2 w Krotoszynie po raz kolejny zorganizowało
obóz górski. W Pieninach, Gorcach
i Beskidzie Sądeckim aktywnie wypoczywali uczniowie szkół z terenu
naszej gminy.
Gościny uczestnikom obozu użyczył
Ośrodek Wypoczynkowy „Sokolica”
w Krościenku nad Dunajcem. W trakcie
górskich wędrówek młodzież zdobyła najwyższy szczyt Pienin – Trzy Korony, gdzie
z platformy widokowej roztacza się wspaniały widok na pieniński przełom Dunajca.
W następnych dniach wędrówki wiodły szlakami Beskidu Sądeckiego. Krotoszynianie zdobyli m. in. Jaworzynę Kry-

nicką i dotarli do pięknie położonego
schroniska na Hali Łabowskiej.
W deszczowe dni, których nie brakowało, zwiedzali lokalne atrakcje turystyczne, m. in. zamek w Czorsztynie i drewniany kościółek w Dębnie. Byli także w termach w pobliskiej Białce Tatrzańskiej.
Uczestnicy i organizatorzy obozu
składają podziękowania władzom Krotoszyna za finansowe wsparcie projektu
oraz wszelką pomoc w jego zorganizowaniu. Głównym celem zajęć profilaktycznych, organizowanych w trakcie wyjazdu, było zwiększenie świadomości
zagrożeń płynących z nadmiernego wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
OPRAC.(NOVUS)

Bitwa warszawska, zwana powszechnie Cudem nad Wisłą, rozegrała się
w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce, lord Edgar Vincent D’Aberdon, nazwał ją jedną 18 przełomowych bitew
w historii świata. Była decydującym momentem wojny polsko-bolszewickiej,
trwającej od 1919 do 1921 roku.
W rezultacie II Rzeczpospolitej udało
się zachować niepodległość oraz udaremnić
rozprzestrzenienie się na zachód Europy rewolucji komunistycznej. Gen. Michaił Tuchaczewski – dowódca Frontu Zachodniego Armii Czerwonej – w odezwie do swoich żołnierzy pisał: „Bohaterscy żołnierze
Armii Czerwonej! Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru
oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć
i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi
droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście
i pokój pracującym. Na zachód!” – rozkaz
do oddziałów Frontu Zachodniego
nr 1423, Smoleńsk, 2 lipca 1920 roku.
W bitwie warszawskiej brało udział,
według szacunków, od 113 do 123 tys.

żołnierzy po stronie polskiej i 104-114
tys. po stronie bolszewików. Kluczową rolę w rozstrzygnięciu tego starcia odegrał
manewr Wojska Polskiego znad Wieprza 16 sierpnia, który oskrzydlił siły
Frontu Zachodniego Armii Czerwonej,
przy jednoczesnym związaniu sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.
Za pomysłodawcę i realizatora tego
manewru uznaje się ówczesnego naczelnego wodza – Józefa Piłsudskiego. Do tej
pory trwają w tej sprawie spory historyków, ponieważ równie ważną rolę, a może
nawet większą, odegrał gen. Tadeusz Rozwadowski jako szef Sztabu Generalnego
Wojsk Polskich. Na wszystkich rozkazach
operacyjnych od 12 do 16 sierpnia widnieje podpis gen. Rozwadowskiego, który
przez część historyków uważany jest
za głównego architekta zwycięstwa
nad bolszewikami.
Warto również pamiętać, że zarówno
w samej bitwie, jak i w całej wojnie wielkie
zasługi położyły pułki z Wielkopolski,
między innymi złożony z krotoszyńskich

oddziałów 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70 Pułk Piechoty z Pleszewa) oraz stacjonujący od 1921 r. w Krotoszynie 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
(wcześniej 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich). Po zakończeniu zwycięskiego powstania wielkopolskiego z oddziałów powstańczych utworzono pułki strzelców
wielkopolskich i przerzucono je na Kresy
Wschodnie, gdzie od 1919 r. miały miejsce starcia m. in. z bolszewikami.
2 Pułk Strzelców Wielkopolskich został skierowany do Bobrujska, a następnie,
już jako 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej,
przebywał i walczył nad Berezyną i Ptyczą.
W bitwie warszawskiej późniejszy krotoszyński pułk wchodził w skład 14 Dywizji
Piechoty i znalazł się na lewym skrzydle
grupy uderzeniowej znad Wieprza. Podczas manewru oskrzydlającego Armię
Czerwoną pułk szedł przez Kletnicę, Kobuzy, Łaskrzew i wziął udział w krwawych
walkach o Kołbiel pod Mińskiem Mazowieckim. Następnie przez miejscowości
Nur, Czyżew i Zambrów dotarł 24 sierpnia do granicy Prus Wschodnich i został
przetransportowany do Brześcia Litewskiego. Stąd 56 Pułk Piechoty ruszył
do walki pod Kobryniem, Laskowem, a 17
września odniósł po ciężkim starciu zwycięstwo w rejonie Berezy i Bosiacza, zdobył Baranowicze, Snów i – przemierzając
trakt miński – sforsował rzekę Ptycz. 15
października wraz z 55 Pułkiem Piechoty
zajął Mińsk, z którego po zawarciu rozejmu wyruszył przez Stołpce w rejon Miru,
a następnie do Nieświeża.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenia

KOBYLIN
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12 sierpnia w Kobylinie odbył się XXVII
Przegląd Zespołów Chóralnych z klubów seniora. Organizatorem wydarzenia był Klub Seniora „Złoty Wiek”.

FOT. Wiesław Kupczyk

Festiwal zespołów chóralnych

W imprezie udział wzięły zespoły: Familia Kuklinów, Pogodni Krotoszyn, Razem Raźniej Długie Stare, Pod Klonem
Miejska Górka, Babie Lato Żerków, Głuchowianie Głuchów, Harfa Kobylin.
Przegląd otworzył Tomasz Lesiński,
burmistrz Kobylina. Na zakończenie imprezy Teresa Łukowiak, prezes Klubu Seniora w Kobylinie, wręczyła przedstawicielom poszczególnych zespołów pamiątkowe serca i dyplomy.
(NOVUS)

MOTORYZACJA

Stalowe maszyny opanowały nasze miasto
W miniony weekend odbył się XXXI
Zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów,
organizowany przez klub motocyklowy OLDTIMERS. Tradycyjnie odbyła
się parada maszyn po okolicznych
miejscowościach i ulicach Krotoszyna. Teren zlotu wydzielony był
przy ul. Sportowej, gdzie mogły wjechać motocykle o pojemności powyżej 600 cm3.
Uczestnicy zlotu przybyli do Krotoszyna już w piątkowe popołudnie. Wieczorem na scenie zagrały dla nich zespoły 18 minut, Manson Band i aGain.
Następnego dnia mieszkańcy mogli
podziwiać imponującą paradę motocykli
ulicami Krotoszyna i okolicznych wsi. Potem stalowe maszyny zaprezentowano
na targowisku miejskim. Tradycyjnie dokonano wyboru najładniejszego pojazdu
zlotu. W tym roku nagrodę zgarnął właściciel niemieckiego Zündappa 200
z 1928 roku. Puchar laureatowi wręczył
w imieniu burmistrza Michał Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
Zakłady produkujące motocykle
Zündapp zostały założone 17 wrze-

śnia 1917 r. Zwycięski motocykl jest bardzo rzadkim egzemplarzem i mimo swoich lat znakomicie się prezentuje i służy
właścicielowi. Do dzisiaj przypuszczalnie
zostało tylko kilkanaście sztuk tego pojazdu.
Zwieńczeniem soboty była wspólna
zabawa uczestników na koncercie. Zagrały kapele Patologia, Regres, The Blues Station Dżem Cover Band. W niedzielę impreza się zakończyła i motocykliści udali
się do domów.
(NOVUS)

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

Wydarzenia
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POWIAT

Sierpień – dożynkowy czas
Sierpień to czas tradycyjnych dożynek, czyli święta plonów. W ostatnich
dniach na terenie naszego powiatu
odbyło się wiele uroczystości dożynkowych – miejsko-gminnych czy wiejskich. Mieszkańcy poszczególnych
miejscowości tłumnie przybywali
na uroczystości, by wspólnie świętować, tym bardziej że pogoda cały
czas sprzyja plenerowym imprezom.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIE i FILMY znajdziecie
na wwww.facebook.com/glokalna
i www.glokalna.pl.
Gorzupia. Podczas Mszy świętej zwrócono uwagę na kwestię silnej

Biały Dwór. W trakcie gminnych dożynek odbył się przemarsz

wspólnoty lokalnej.

mieszkańców sołectw gminy Koźmin Wlkp.

Wielowieś. Na wszystkich uroczystościach dożynkowych nie brakowało władz samorządowych.

Trzemeszno. Zajęcia dla dzieci z królikiem.

Kobylin. Poświęcenie wieńców dożynkowych w trakcie gminnego święta plonów.

Łagiewniki. Występy artystyczne w strojach ludowych.

Rozdrażew. Dzielenie się chlebem to tradycja dożynek.

Perzyce. Występ Kapeli znad Baryczy dla mieszkańców gminy Zduny.

Na Bieżąco
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PODŁOGA

Oferta specjalna
Promis Wood
Często dzwonicie do nas z rozmaitymi zapytaniami, np. czy znamy wysokiej klasy hydraulika, dostawcę
pieców gazowych etc. Solidnych fachowców nie brak także w branży
podłogowej. Dlatego też dziś dopytujemy naszych Partnerów – firmę
Promis Wood – o możliwości promocyjne, jakie są dostępne w okresie letnim.
Mówi Zbigniew Durka, kierownik
sprzedaży krajowej Promis Wood. – Szanowni Państwo, jesteśmy polską marką, specjalizującą się w produkcji podłóg drewnianych, wykonanych
z dębu, jesionu i orzecha amerykańskiego. Jeden z zakładów produkcyjnych
umiejscowiony jest w Kobylinie, gdzie
pracujemy dla Państwa od roku 2003.
Na najbliższy kwar tał Promis Wood
przygotowało dla Klientów ciekawą
ofertę pod kątem części asortymentu.
Proponujemy Państwu promocję związaną z deskami podłogowymi, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całą gamą produktową, która jest dostępna na www.jppromis.pl.

Jesteśmy prężnie rozwijającym się
producentem podłóg drewnianych, litych i warstwowych. Zawsze staramy się
iść z duchem czasu, wyprzedzać rynek,
stale poszerzając swój asortyment. Posiadamy podłogi o szerokiej gamie wykończeń, a nasza bogata oferta cieszy się
uznaniem odbiorców. Przygotowujemy
gotowe podłogi warstwowe i lite. W naszej pracy stawiamy na jakość, dzięki
czemu możemy śmiało stwierdzić, iż
tworzymy wyłącznie produkty o najwyższej klasie, a nasze naturalne podłogi drewniane pozwalają na wykonanie
zindywidualizowanej przestrzeni do życia na najwyższym poziomie.
Do naszych kluczowych produktów
należą różnorodne parkiety oraz deski
warstwowe o rozmaitym wykończeniu.
Dlatego też w okresie letnim stawiamy
na naturalne deski podłogowe, które są
do nabycia w okazyjnych cenach – już
od 45zł/m2 brutto.
Owe produkty można nabyć bezpośrednio w zakładzie, umiejscowionym
w Kobylinie przy ul. Kolejowej 21
(+48 65 548 24 57).
(RED.)

SZPITAL

Nowy sprzęt dla SOR-u
Mobilny, przyłóżkowy aparat RTG,
dwa aparaty do znieczuleń ogólnych, trzy defibrylatory – to tylko
część sprzętu medycznego, który zakupiony został dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie
w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym.
Konferencja prasowa podsumowująca projekt odbyła się 14 sierpnia na terenie krotoszyńskiego SOR-u. Uczestniczyli w niej Dariusz Markowski – zastępca
dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie ds.
techniczno-inwestycyjnych, Martyna
Marciniak – osoba odpowiedzialna
za projekty unijne w SP ZOZ, Alina Korczak – pielęgniarka oddziałowa SOR, lek.
Mariusz Kowalski – kierownik SOR,
a także Sławomir Pałasz – rzecznik prasowy szpitala.
Dariusz Markowski stwierdził, że zakupiony nowoczesny sprzęt zwiększa bezpieczeństwo pacjentów przyjmowanych
na SOR. Szpital otrzymał potężny zastrzyk pieniędzy, a w efekcie podniósł się
standard sprzętu. D. Markowski powiedział, że nie jest to pierwszy projekt z dofinansowaniem unijnym, zrealizowany
przez szpital w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. W 2011 r. dzięki

dotacji unijnej z tego źródła rozbudowano i doposażono właśnie SOR, natomiast
w 2013 przy szpitalu wybudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych LPR.
Projekt pod nazwą „Doposażenie
w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego SP ZOZ w Krotoszynie
w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie 9.1. – Infrastruktura ratownictwa
medycznego. Całkowita wartość wyniosła 1 290 085,94 zł przy 85-procentowym dofinansowaniu (1 103 543,47 zł)
i wkładzie własnym w kwocie 195 542,47 zł.
– Dzięki dofinansowaniu udało się
zakupić dwie sztuki aparatu do znieczulania, aparat RTG przyłóżkowy jezdny,
trzy defibrylatory, pięć kardiomonitorów,
sześć pomp infuzyjnych, respirator transportowy i stację dokującą do pomp infuzyjnych – oznajmił Sławomir Pałasz,
rzecznik prasowy SP ZOZ w Krotoszynie.
W trakcie spotkania zaprezentowano
nowy sprzęt. Jego działanie omówiła Alina Korczak. Jak zaznaczyła, zakupiony

sprzęt w dużym stopniu ułatwi ratowanie
życia pacjentom, którzy trafiają na SOR.
Jest niezwykle pomocny w pracy wykwalifikowanego personelu. – Ten sprzęt pomaga ocenić stan układu oddechowego,
umożliwia monitorowanie pacjentów
w stanie ciężkim, pozwala na szybką diagnostykę z wdrożeniem leczenia w jak najkrótszym czasie czy usprawniania podawania leków oraz ich dawkowania – wyjaśniła pielęgniarka. Z kolei Martyna Marciniak oznajmiła, że wkład własny wygenerowany został z budżetu szpitala,
a nie – jak to bywało wcześniej przy podobnych projektach – z dotacji od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Rozmaitości

JUBILEUSZ

10-lecie Klubu ART

We wtorek, 14 sierpnia, w krotoszyńskim Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka odbył się wernisaż wystawy oraz koncert muzyczny.
Okazją do tego było 10-lecie Stowarzyszenia Klub ART.
Na wystawie zaprezentowane zostały
rzeźby, płaskorzeźby, grafiki i fotografie, wykonane wminionej dekadzie przez członków
stowarzyszenia i uczestników warsztatów.
Spotkanie prowadził Bartosz Blecha,
fotograf i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Klub ART. Podziękował licznemu
gronu sponsorów za wsparcie w organizacji projektów. Zaznaczył, że nadrzędnym
celem stowarzyszenia jest rozwijanie potencjału lokalnego środowiska i podnoszenie wrażliwości oraz kompetencji społeczności lokalnej.

– Przez dekadę istnienia stowarzysze nia uda ło nam się wspól nie
uczestniczyć w ponad 70 projektach
ar tystycznych. Wykonaliśmy olbrzymią pracę. Organizowaliśmy przedsięwzię cia re gio nal ne, ogól no pol skie,
a nawet międzynarodowe. Na wszystkie projek ty prze zna czo no łącz nie
kwotę rzędu 985 tys. zł – oznajmił
Bar tosz Blecha.
Słowa uznania dla członków Klubu
ART popłynęły również od przedstawicieli władz miejskich i powiatowych
w osobach wicestarosty Pawła Radojewskiego oraz Jacka Kępy, naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert skrzypcowy Zuzanny Wasielewskiej.
(NOVUS)

WYBORY

W październiku pójdziemy do urn
W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin wyborów samorządowych. Do urn pójdziemy 21 października, a druga tura wyborów odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.
Wybory samorządowe odbędą się
przy zmienionym kodeksie wyborczym.
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze będą
obowiązywać w gminach zamieszkanych
przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
Oznacza to, że na przykład w Krotoszynie
zastosowana będzie zasada proporcjonalności (ilość głosów oddanych na listę danego komitetu).
Do 17 września potrwa rejestracja
kandydatów na radnych, a na prezydentów, burmistrzów i wójtów do 26 września. Tego samego dnia Państwowa Komisja Wyborcza w drodze losowania przydzieli numery listom z nazwiskami kan-

dydatów do sejmików wojewódzkich. Kolejnym krokiem będzie przydzielenie,
przez komisarzy wyborczych, takich numerów na poziomie powiatów.
(NOVUS)
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BUSKERBUS

Uliczni artyści zdobyli serca krotoszynian
W miniony weekend centrum Krotoszyna po raz kolejny opanowali światowej klasy komicy, akrobaci, żonglerzy, iluzjoniści czy muzycy. Krótko
mówiąc, BuskerBus, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej, ponownie zagościł w naszym mieście.
Organizatorem wydarzenia był Krotoszyński Ośrodek Kultury. Była
to XXII edycja festiwalu.
Artyści, którzy przybyli z różnych
stron świata, pokazali, że nie boją się wyzwań. Podczas występów udowadniali, że
ludzkie ciało ogranicza tylko wyobraźnia.
Ekstrawagancki duet Estupida Compania
zaprezentował przedstawienie w stylu
starego cyrku dziwaków z wykorzystaniem technik fakirskich. Aerial Manx
z Australii udowodnił, że można połykać
miecze, jednocześnie wykonując salta.
Salwy śmiechu wywoływał wśród widzów pochodzący z Macedonii Gjurcinovsky, a do świata iluzji zaprosił Brazylijczyk Diogo Alvares. Nie zabrakło również
występów muzycznych, choćby w wykonaniu węgierskiego duetu Csilla & Anna
czy Light Chili z Włoch.
Nie sposób wymienić tu wszystkich
artystów, ale każdy z nich był wyjątkowy.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem krotoszynian. Wszystkie występy oglądała liczna grupa widzów. A niezwykli artyści uliczni po raz kolejny podbili serca mieszkańców naszego miasta.
BuskerBus to festiwal typowo interdyscyplinarny. Sztuka uliczna wychodzi
do ludzi i wciąga ich do magicznego świata. Interakcja między organizatorami, publicznością oraz artystami jest kluczowym elementem. To szczera reakcja widzów i budowanie więzi z publicznością
sprawiają, że prezentacje uliczne są wyjąt-

kowym doświadczeniem. Festiwal bawi,
wzbudza emocje, otwiera widzów na nowe doświadczenia. Udowadnia, że sztuka
może być powszechnie dostępna także
poza wielkimi arenami czy teatrem.
Głównym wynagrodzeniem artystów
ulicznych jest to, co zostanie wrzucone
do kapelusza. Krotoszynianie czynili to
nader chętnie.
(NOVUS)

FOTOGALERIE i FILM znajdziecie
na www.glokalna.pl oraz www.facebook.com.glokalna

godz. 18.15 – MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN – USA, komedia/musical, 116' – 2D napisy
godz. 20.30 – MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN – USA, komedia/musical, 116' – 2D napisy
Wtorki-czwartki

Do 28 sierpnia

1 września

„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka Czwarty koncert z cyklu WIĘC WIEC! na
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do krotoszyńskim rynku. Wystąpią: Positive, Lao Che
udziału w bezpłatnych zajęciach.
oraz Czesław Śpiewa.
Do 31 sierpnia

21-23 sierpnia

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
godz. 10.00 – MŁODZI TYTANI: AKCJA! FILM – wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
USA, animowany, 92' - 2D dubbing
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w
LO.
godz. 14.30 – SAMSON – RPA/USA, film akcji, 110'
Muzeum Regionalnym.
25 sierpnia
- 2D napisy
Wystawa
pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece 2 września
Turniej
par
rozpoczynający
nowy
sezon
godz. 16.30 – MŁODZI TYTANI: AKCJA! FILM –
Krotoszyńskiej Ligi Darta w klubie Bila.
USA, animowany, 92' - 2D dubbing
Dożynki Powiatowe
Publicznej.

Lutogniew

Sport
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TENIS ZIEMNY

Turniej dla doświadczonych

Maciej Kędzierski i Andrzej Kaźmierczak wygrali turniej tenisa
ziemnego, który zorganizowało Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe.
W finale zawodów „na 102” ostrow-

sko-krotoszyński duet pokonał rywali ze Zduńskiej Woli.
W szranki stanęło sześć duetów. – Zgodnie z regulaminem każdy

z teamów musiał mieć łącznie ponad 100
lat – mówi W. Berger, który grał w parze
z W. Wroneckim. – W fazie grupowej pokonaliśmy Kuźniackiego i Szymoniaka
z Pleszewa oraz Borodę i Praczyka z Koźmina. W półfinale krotoszyńscy tenisiści
nie sprostali Jarosowi i Nogali, przegrywając 0: 2 (6: 7, 3: 6). W meczu o trzecie
miejsce nasi tenisiści po raz drugi pokonali Kuźniackiego i Szymoniaka (6: 1, 6: 1).
W drugiej grupie A. Kaźmierczak i M.
Kędzierski ograli Jarosa i Nogalę oraz Szkudlarka i Bogacza. W półfinale nie dali szans
Kuźniackiemu i Szymoniakowi (6: 1, 6: 2),
a w finale ponownie okazali się lepsi od duetu Jaros / Nogala, zwyciężając 2: 1
(GRZELO)
(6: 4, 5: 7, 10: 8).

ZAPASY

Zawodnicy Olimpijczyka na obozie
Zawodnicy UKS Olimpijczyk Sulmierzyce w dniach 6-12 sierpnia przebywali na obozie zapaśników i zapaśniczek w miejscowości Międzywodzie.
Łącznie na zgrupowanie przybyło 105 młodych adeptów zapasów
z całej Wielkopolski.
Na obóz powołana została kadra Wielkopolski dziewcząt, za którą odpowiedzialny jest trener Andrzej Erbert z Poznania.
Kadra trenerska na obozie pracowała
na pełnych obrotach. Opiekę nad zawod-

nikami sprawowali Dariusz Grzywiński
(trener kadry narodowej seniorów i juniorów), Mieczysław Chomicz, A. Erbert,
Roman Króliński i Rafał Patalas.
– Przepiękna pogoda towarzyszyła
nam przez cały czas. Treningi mogły więc

bez przeszkód odbywać się na plaży, a popołudniami na macie. Podczas ćwiczeń
zapaśnicy poznawali nowe techniki i doskonalili znane im chwyty – mówi R. Patalas, trener UKS Olimpijczyk.
(ANKA)

Sport
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PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Niewykorzystane
sytuacje się zemściły

Tur za silny dla Astry

Piast Kobylin przegrał w minioną
środę na wyjeździe z Orłem Mroczeń 0: 1. W końcówce meczu gola
na wagę zwycięstwa strzelił dla miejscowych Kamil Jurasik.
Podopieczni trenera Pawła Janasa
musieli zmierzyć się nie tylko z rywalami,
ale również z fatalną murawą, jaką zastali
w Mroczeniu. Jak zgodnie przyznawali – nawet w okręgówce nie mieli do czynienia z tak źle przygotowaną nawierzchnią. Mimo tego pierwsza połowa należała
do przyjezdnych, tyle że dobrych sytuacji
nie wykorzystali Patryk Kamiński, Tomasz Kokot, Dominik Snela oraz Mirosław Kaźmierczak.

Po zmianie stron przeważali gospodarze. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, błąd popełnił jeden z graczy Piasta. W rezultacie tego piłkę w polu karnym przejął Kamil Jurasik i potężnym uderzeniem posłał ją do siatki, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo.
(GRZELO)

Orzeł Mroczeń - Piast Kobylin 1:0 (0:0)
BRAMKA: 1:0 – Kamil Jurasik (84’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak, Wosiek,
Snela, Kłos – Szymanowski, Olikiewicz
(90’ E. Jędrzejak), Mat. Wachowiak,
Kaźmierczak (92’ K. Jędrzejak) – Kokot,
Kamiński

W pierwszym meczu na własnym
obiekcie w tym sezonie ligowym
Astra Krotoszyn przegrała z Turem 1921 Turek 0: 2. Ozdobą spotkania było trafienie Mateusza Nowaka, który ściągnął przysłowiową
pajęczynę z bramki gospodarzy.

Astra Krotoszyn – Tur 1921 Turek

Mecz nieźle zaczęli podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra. Łukasz Budziak był bliski pokonania bramkarza
gości, uderzając zza pola karnego, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z defensorów. Na początku drugiej połowy
świetnej okazji nie wykorzystał Damian

PIŁKA NOŻNA

Udana inauguracja Orłów
Od wyjazdowego zwycięstwa rozpoczęła nowy sezon drużyna Białego
Orła Koźmin Wlkp. Podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego wygrali z Piastem Czekanów 2: 1 po golach Łukasza Konopki i Wojciecha
Kamińskiego.
W okresie letnim do ekipy z Koźmina Wlkp. dołączyli Patryk Bierła i Mateusz Urny. Dodatkowo zarząd klubu postarał się, aby w zespole pozostali Łukasz
Konopka i Łukasz Bastrzyk. Mecz w Czekanowie był bardzo ciekawy dla kibiców.
– Murawa była bardzo dobrze przygotowana, co pozwalało na kreowanie dobrych akcji – powiedział Patryk Szulc, golkiper Orłów. – Obie drużyny miały sporo
sytuacji. Nieskromnie mogę przyznać, że
miałem dzisiaj dzień konia i pomogłem zespołowi w odniesieniu zwycięstwa – dodał.

W 13. minucie dośrodkowanie Wojciecha Kamińskiego skutecznie sfinalizował Ł. Konopka. W 74. minucie Piast doprowadził do remisu. Wprawdzie
przy pierwszym uderzeniu świetnie spisał się P. Szulc, ale wobec dobitki Kacpra
Grzmila był już bezradny.

0:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Nowak (48’),
0:2 – Adrian Fet (90’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Polowczyk – Juszczak, Krystek,
Piwowar, Mat. Marciniak (65’ Paczków),
Budziak – Gmerek

Gmerek, przegrywając pojedynek
z bramkarzem przyjezdnych. Po chwili
znakomity strzał oddał Mateusz Nowak,
a golkiper Astry, Bartosz Jarysz, zdołał
zaledwie musnąć piłkę, która wpadła
w samo „okienko”.
Krotoszynianie mieli szanse na wyrównanie, lecz po uderzeniu Szymona Polowczyka piłka trafiła w słupek, a po strzale głową wprowadzonego z ławki Jędrzeja
Paczkowa wyśmienitą interwencją popisał się bramkarz Tura.
Wynik konfrontacji ustalił w końcówce Adrian Fet, wykorzystując dogranie z bocznego rejonu boiska.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Piast Czekanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Łukasz Konopka (13’),
1:1 – Kacper Grzmil (74’), 1:2 –
Wojciech Kamiński (75’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bierła (70’
Juskowiak), Kaczmarek, Maciejewski,
Konopka – Miedziński, Błażejczak, Lis,
Kamiński, Wosiek (90’ Kaczyński) - M.
Szulc (80’ A. Leoniak)

Orły błyskawicznie odpowiedziały.
Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę
wybili defensorzy Piasta, ale dopadł
do niej W. Kamiński. Po jego uderzeniu
futbolówka odbiła się od jednego z graczy
Piasta i zmyliła bramkarza.

BIEGI

Małżeńskie zmagania w Słupcy
11 sierpnia w Słupcy odbył
się X Bieg o Laur Świętego Wawrzyńca. Rywalizowano na dystansie 10 km. Do zmagań przystąpiły
rodziny Olejniczaków oraz Mroczkowskich, które konkurowały w Mistrzostwach Polski Małżeństw.
Na linii mety zameldowały się 304
osoby. Najszybciej 10-kilometrową trasę
pokonał Adrian Żakowski z czasem 33: 19. Wśród kobiet najlepsza była
Katarzyna Werner z wynikiem 38: 47.
W biegu startowało czworo przedsta-

wicieli powiatu krotoszyńskiego. Karol
Olejniczak uplasował się na 29. pozycji
(38: 53), a Karol Mroczkowski (42: 09)
zajął 59. miejsce. Na dalszych lokatach
znalazły się ich małżonki – Joanna Olejniczak (244. miejsce – 55: 20) oraz Marika Mroczkowska (248. miejsce – 55: 40).
Przy okazji przeprowadzono Mistrzostwa Polski Małżeństw. Spośród
ok. 50 startujących duetów organizatorzy
nagrodzili 17 najlepszych. Państwo Olejniczakowie uplasowali się na 16. pozycji,
a państwo Mroczkowscy na 19.
(GRZELO)

(GRZELO)
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Olijnyk ponownie najszybszy w Kobylinie

Jak co roku 15 sierpnia, a więc
w Święto Wojska Polskiego, w Kobylinie odbył się Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W XXVII edycji
biegacze mieli do pokonania jedną
pętlę o długości 15 km. Wystartowało 220 zawodników i zawodniczek.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Tomasz Lesiński, burmistrz Kobylina.
Na jego sygnał 220 uczestników ruszyło
na 15-kilometrową trasę. Zwyciężył bie-

gacz z Ukrainy, Pawlo Olijnyk (KB Rawicz), który rok temu również był najlepszy. Triumfator uzyskał czas 49: 40 i wyprzedził drugiego na mecie Sierhieja
Krauchenię (Achilles Leszno) o minutę
i dwadzieścia sekund. Na trzecim stopniu
podium stanął Aleksiej Amelchanka
(Achilles Leszno) z wynikiem 54: 21.
W gronie kobiet najlepsza była Oksana Yurchuk, z czasem 59: 08 (22. lokata
w klasyfikacji generalnej), wyprzedzając
Swietłanę Olijnyk (28. w klasyfikacji ge-

neralnej) z wynikiem 1: 02: 14 i Danutę
Piskorowską (32. w klasyfikacji generalnej) – 1: 04.02.
Spośród zawodników z naszego powiatu najlepiej spisał się kobylinianin,
Marcin Chlebowski, który uzyskał
czas 58: 47, co dało mu 20. miejsce. Jego
team – Gladiatorzy – w klasyfikacji drużynowej uplasował się na pierwszej pozycji. Z kolei trzecią lokatę zajął KS Krotosz.
Tradycyjnie, prócz biegu głównego,
przeprowadzono biegi małe dla dzieci
i młodzieży.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO
Czołowa dziesiątka
1.Pawlo Olijnyk (KB Rawicz) – 49:40
2.Sierhiej Krauchenia (Achilles Leszno) – 51:00
3.Aleksiej Amelchanka (Achilles Leszno) – 54:21
4.Aleksandr Kazymyrov (Parkun Kalisz) – 55:04
5.Sebastian Kapała (Ostoje) – 55:04
6.Marcin Karasiński (Parkun Kalisz) – 55:34
7.Damian Jarecki (Gladiatorzy) – 55:46
8.Rafał Czarnojańczyk (Ostrów Wlkp.) – 55:54
9.Wojciech Wenderski (Krobia) – 55:57
10.Michał Przerwa (Gladiatorzy) – 56:29

Kobiety
22.Oksana Yurchuk (Iwanofrankiwsk) – 59:08
28.Swietłana Olijnyk (KB Rawicz) – 1:02:14
32.Danuta Piskorowska (Żórawina Wrocław) – 1:04:02
Najlepsi z powiatu krotoszyńskiego
20.Marcin Chlebowski (Gladiatorzy) – 58:47
23.Krzysztof Maciejewski (KS Krotosz) – 59:18
29.Karol Olejniczak (KS Krotosz) – 1:03:42
Najlepsi z gminy Kobylin
20.Marcin Chlebowski (Gladiatorzy) – 55:44
48.Bartosz Ochocki (Kobylin) – 1:06:56
77.Grzegorz Grzempowski (Kobylin) – 1:11:41

KOLARSTWO

Komediowy maraton w Lubomierzu
W Lubomierzu odbył się II Maraton
Szosowy „Kargula i Pawlaka”. Słaba
organizacja zawodów spowodowała
niemałe zamieszanie wśród uczestników, co przełożyło się na końcowe
wyniki. Żadnemu z naszych kolarzy
nie udało się stanąć na podium
w swojej kategorii wiekowej.
– Deklarowany dystans giga
to 196 km – oznajmia Artur Paterek. – Przed startem zmienił się
na 2x76 km, a w trakcie maratonu, po-

przez namalowane strzałki i kierowanie
strażaków, finalnie wyszły 162 km.
Wszystko to plus stres i brak możliwości
odpowiedniego rozłożenia sił na trasie
skutkowało dziwacznymi wynikami.
Na krótszym z dystansów (72-73
km) startowali Piotr Tyrakowski oraz Karol Banaszek. Pierwszy z wymienionych
zanotował czas 3: 29: 43, zajmując 86.
miejsce w open i 17. w kategorii M5. Banaszek z rezultatem 2: 24: 05 uplasował
się na 14. pozycji w open i 4. w M3.
Na trasie giga rywalizowali Krzysztof

Kubik i A. Paterek – Grupa, w której jechałem, na jednym ze skrzyżowań została
przez obstawę wyścigu i strażaków pokierowana w złą stronę, przez co wyszedł
nam inny dystans – mówi K. Kubik. – Skorygowano nam czas, dodając 30
minut. Inni dostawali po 40 czy nawet 70
minut. Na trasie panowało zamieszanie.
Oznakowanie było złe, obsługa maratonu
nie wiedziała, gdzie nas poprowadzić.
W takim bałaganie K. Kubik uzyskał
czas 5: 24: 35 i zajął dziewiąte miejsce
w klasyfikacji open oraz czwarte w grupie

M2. Z kolei A. Paterek ukończył wyścig
z rezultatem 5: 51: 40, plasując się na 12.
pozycji w open i czwartej w kat. M4.
K. Kubik utrzymał trzecią lokatę
w Pucharze Polski Supermaratonów Szosowych i jest liderem w kategorii wiekowej do 30 lat. A. Paterek w swojej grupie

wiekowej plasuje się na drugiej pozycji.
Ostatni wyścig z cyklu supermaratonów odbędzie się 1 września w Choszcznie na dystansie 221 km. – Podczas zawodów odbywał się Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. Wjeżdżając
na linię mety, umiejscowioną na rynku,
musieliśmy uważać na przechodzących
spacerowiczów. Na trasie brakowało choćby jednego punktu kontrolnego w newralgicznym miejscu. Tak pół żartem, pół
serio – gdyby ktoś po starcie poszedł
do kina na dwie komedie, a następnie
po pięciu godzinach zgłosił się na metę, to
wygraną miałby w kieszeni... – spuentował A. Paterek.
(GRZELO)
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Zieloni nie dali rady Astrze
Krotoszynianie przystąpili do meczu
bez Dariusza Reyera i Jędrzeja Paczkowa.
Ponadto w 25. minucie spotkania kontuzji nabawił się Karol Krystek i musiał opuścić plac gry. Mimo tych trudności Astra
wywalczyła komplet punktów.
W 60. minucie Adam Adamski podał na skrzydło do Bartosza Stachowiaka,
a ten wbiegł w pole karne, po czym wycofał futbolówkę do Szymona Juszczaka,
który pokonał golkipera Zielonych.
Pięć minut później piłkę w pole
karne wrzucił Szymon Polowczyk, głową przedłużył Damian Gmerek, a będący na siódmym metrze Dominik Piwo-

FOT. Mariusz Ratajczak

Drugie wyjazdowe zwycięstwo odniosła w tym sezonie Astra Krotoszyn.
Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra pokonali 2: 0 Zielonych Koźminek na ich terenie. Gole strzelili Szymon Juszczak i Dominik Piwowar.

war wpakował ją do siatki. Goście mieli sporo pretensji do arbitrów konfrontacji. W 69. minucie za dwie żółte kartki boisko opuścił Wojciech Kranc.
W najbliższą niedzielę krotoszynianie
zmierzą się na własnym obiekcie z Białym Orłem Koźmin Wlkp. Mecz rozpocznie się o godz. 15.00.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

FOT. Jardersport.pl

Już w pierwszej minucie gry świetną
paradą popisał się Bartosz Kubiak. Z kolei
po dwóch kwadransach bliski szczęścia
był Patryk Kamiński, ale jego strzał obronił Patryk Lewicki. Kiedy wydawało się,
że do przerwy utrzyma się wynik bezbramkowy, Jacek Pacyński przeprowadził
indywidualną akcję, kończąc ją technicznym uderzeniem z 20. metrów.
Przyjezdni wyrównali na początku
drugiej odsłony. Zagranie P. Kamińskiego
wykorzystał Mateusz Olikiewicz, pokonując bramkarza Stali. W dalszej fazie meczu miejscowi zaciekle atakowali, a Piast
ograniczał się do kontr. Bardzo dobrze
w bramce spisywał się B. Kubiak.

Golkiper Piasta skapitulował dopiero
w 84. minucie po rzucie karnym, podyktowanym za zagranie ręką. Skutecznym
egzekutorem jedenastki był Adam Wojciechowski. Warto nadmienić, iż pleszewianie już kilkanaście minut wcześniej
domagali się rzutu karnego za przewinienie na Błażeju Ciesielskim.
W doliczonym czasie gry wynik spotkani ustalił J. Pacyński, pakując piłkę
do pustej bramki.
(GRZELO)

Stal Pleszew - Piast Kobylin
3:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Jacek Pacyński (38’),
1:1 - Mateusz Olikiewicz (53’), 2:1 –
Adam Wojciechowski (84’ karny), 3:1 –
Jacek Pacyński (90’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak (89’ K.
Jędrzejak), Wosiek, Janowski, A.
Kurzawa – Szymanowski, Olikiewicz,
Mat. Wachowiak, Ratajczak – Kokot,
Kamiński

0:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Szymon Juszczak (60’),
0:2 – Dominik Piwowar (65’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Adamski, Polowczyk – Juszczak, Krystek
(25’ Roszczak), Mat. Marciniak (46’
Stachowiak), Budziak, Piwowar (85’
Wojtkowiak) – Gmerek

PIŁKA NOŻNA

Show Patryka Adamskiego
W 77. minucie P. Adamski po raz
trzeci tego dnia pokonał koźmińskiego
golkipera, wykorzystując dośrodkowanie
z prawej strony boiska. A już w niedzielę
derby powiatu. W Krotoszynie Astra
podejmować będzie Białego Orła.

Trzy gole w konfrontacji z Białym
Orłem Koźmin Wlkp. strzelił gracz
Raszkowianki Raszków, Patryk
Adamski. A mógł zdobyć więcej.
Koźminianie przegrali na własnym
obiekcie 1:4.

Remis był blisko

Piast Kobylin musiał uznać wyższość
Stali Pleszew w trzeciej kolejce ligi
międzyokręgowej. Podopieczni Pawła Janasa przegrali na wyjeździe 1: 3,
choć byli bliscy wywalczenia punktu,
bowiem kilka minut przed końcowym gwizdkiem był remis.

Zieloni Koźminek - Astra Krotoszyn

Mecz lepiej rozpoczęli miejscowi. W
25. minucie na prowadzenie
wyprowadził
koźminian,
po
indywidualnej akcji, Fabian Wosiek. Jak
się okazało, były to miłe złego początki.
Tuż przed przerwą do remisu
doprowadził Patryk Adamski, pokonując
bramkarza strzałem głową.
Druga połowa należała już do
Raszkowianki. Dwa kolejne gole padły w

(GRZELO)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Raszkowianka Raszków
1:4 (1:1)

bardzo podobnych okolicznościach.
Obrońcy Białego Orła próbowali –
nieskutecznie - łapać rywali w pułapkę
ofsajdową, a ci wykorzystywali sytuacje
sam na sam z bramkarzem, kolejno
Damian Spaleniak i P. Adamski.

BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (25’),
1:1 – Patryk Adamski (43’ głową), 1:2
– Damian Spaleniak (53’), 1:3 –
Patryk Adamski (60’), 1:4 – Patryk
Adamski (77’ głową)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Ratajczyk (85’ Nowakowski), Konopka,
Błażejczak, Juskowiak (80’ Kubot),
Bierła, Wosiek, T. Miedziński (70’ A.
Leoniak), Borowczyk (68’ M.
Miedziński), Wciórka

