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Żeńska drużyna OSP Dąbrowa zajęła
pierwsze miejsce na XV Europejskich
i XVIII Krajowych Zawodach Sikawek
Konnych, które odbyły się 12 sierpnia
w Cichowie.
Powiat krotoszyński reprezentowały
drużyny OSP Kaniew i OSP Gościejew (jako zwycięzcy V Powiatowych Zawodów
Sikawek Konnych) oraz OSP Dąbrowa
(triumfator XIV Europejskich i XVII Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
w 2017 roku).
Żeński zespół OSP Dąbrowa powtórzył sukces z ubiegłego roku i ponownie zajął pierwsze miejsce. Zwycię-

ska drużyna wystąpiła w składzie: Marta Jakubek, Sylwia Jakubek, Marta Nabzdyk, Małgorzata Kęsy, Monika Kaczmarek, Klaudia Skowrońska, Natalia
Piaszczyńska, Julia Kozłowska, Kinga
Woźniak. Tym samym dziewczyny za-

pewniły sobie udział w przyszłorocznej
edycji zawodów.
Na trzeciej lokacie uplasowała się żeńska ekipa OSP Gościejew, podobnie jak
męski zespół OSP Kaniew.
(NOVUS)

GMINA KROTOSZYN

Modernizacja dróg gminnych
W ostatnich tygodniach na terenie
gminy Krotoszyn oddano do użytku
około 2,7 km zmodernizowanych
dróg. Łączny koszt prac remontowych wyniósł 560 tysięcy złotych.
Tym samym zmodernizowano ul. Pogodną w Biadkach, ul. Kwiatową w Orpiszewie, ul. Leśną w Roszkach, ul. Prusa w Wielowsi oraz drogi w Różopolu i Ugrzelach.

FOT. www.krotoszyn.pl
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Roboty polegały na utwardzeniu istniejącej nawierzchni destruktem bitumicznym (pofrezowym), utrwaleniu powierzchniowym emulsją asfaltową zasypaną grysem kamiennym oraz utwardzeniu pobocza drogi kruszywem granitowym. To najtańszy sposób poprawy jakości dróg na obszarach wiejskich z rozrzuconą zabudową.
(ANKA)
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KROTOSZYN

Darmowe porady prawne
Od tego miesiąca w siedzibie Prawa
i Sprawiedliwości w Krotoszynie (ul.
Rawicka 5) udzielane są darmowe porady prawne mieszkańcom miasta
i gminy. Inicjatorką przedsięwzięcia
jest Sławomira Kalak, która – jak wiemy – postanowiła ubiegać się o fotel
burmistrza Krotoszyna w zbliżających
się wyborach samorządowych.

PIELGRZYMKA

Na nogach do Częstochowy
W dniach 7-13 sierpnia 88 osób
z Krotoszyna w wieku od 11 do 77 lat
wyruszyło na 18. Pieszą Pielgrzymkę
na Jasną Górę. Wrażeniami z tej niełatwej wyprawy podzieliły się z nami
Jolanta Borska i Halina Karwik.
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(ANKA)

ROLNICTWO

Złóż wniosek w ARiMR!
FOT. Jolanta Borska

– Cieszę się, że już po raz czwarty mogłam iść pieszo do Częstochowy. Upalne lato sprawiło, że była to ekstremalna wyprawa, ale tym bardziej niezwykle bogata
w duchowe przeżycia. Na nowo mogliśmy
doświadczać wolności izmierzyć się ze swoimi słabościami – przyznaje Jolanta Borska.
Codzienne kazania, wygłaszane
przez księdza Adama Kraskę, wywoływały w pielgrzymach refleksje na temat wolności i patriotyzmu. Nawiązywały
do „Cudu nad Wisłą” czy odzyskania
przez Polskę niepodległości, uświadamiały wszystkim, jak wielka ciąży na nas od-

Pierwsze porady spotkały się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców. We wrześniu będą udzielane raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, w godzinach 16.0019.00. Kalendarz porad październikowych podany zostanie nieco później.
W związku z niemałym zainteresowaniem organizatorzy proszą osoby

o wcześniejsze zaanonsowanie przybycia,
by – jak wyjaśniają – można było udzielić
pomocy wszystkim potrzebującym. Dodają jednocześnie, że mieszkańcy, którzy
wcześniej nie umówią się na wizytę
i przyjdą, również uzyskają poradę bądź
zostaną poproszeni o przybycie w kolejnym terminie.
Porady przeznaczone są dla osób, które
samodzielnie, w szczególności z przyczyn
finansowych, nie są wstanie uzyskać właściwej pomocy prawnej w gminie Krotoszyn.
Od września ruszy także udzielanie
darmowych porad prawnych dla mieszkańców wsi położonych w gminie Krotoszyn. Wkrótce ogłoszony będzie terminarz tych dyżurów.

powiedzialność za siebie, swoje rodziny
i ojczyzny.
– Była to dla wielu młodych pielgrzymów okazja do refleksji nad ojczyzną.
Z modlitwą i śpiewem wychodziliśmy
na spotkanie z Chrystusem. Pomagali
nam w tym również ksiądz Daniel Zarembski – wikariusz z Fary – oraz ksiądz
Rafał Kopis – proboszcz z Benic. Troszczyli się o nas, o to, by wszyscy mieli wodę, noclegi, pilnowali nakryć na głowach
itp. – opowiada J. Borska.
Po raz szósty do Częstochowy szła Halina Karwik. – Mimo wielu trudności pielgrzymowanie jest wielką radością. To szczęście towarzyszyło mi przez całą drogę – wspomina, zwracając też uwagę na to,
jak trudno pogodzić stronę duchową i fizyczną – uczestniczyć w Eucharystii, modlić się i śpiewać, gdy już brakuje sił, gdy bolą nogi, a na stopach pojawiają się pęcherze.

Całą grupę pielgrzymów przy muzyce i śpiewach prowadziła specjalnie przygotowana drogówka, która dbała o bezpieczeństwo podczas wyprawy. Upalna pogoda mocno dawała się we znaki pielgrzymom. Dzięki życzliwości wielu ludzi udawało im się znaleźć gościnę, noclegi czy
zimne napoje i owoce.
– Sierpniowe pielgrzymowanie to
wielka okazja na wspaniałe spotkanie
z Bogiem, to czas na prawdziwą odnowę
duchową i przywracanie wartości oraz
uświadamianie sobie naszych pięknych
rodzimych tradycji. Trud pielgrzymowania wyrównuje wszystkie problemy, stawia człowieka do pionu, przywraca nadzieję i wiarę w drugiego człowieka. To
wielka odnowa moralna – jedność Polaków w dążeniu do prawdy i miłości – podsumowuje J. Borska.
(NOVUS)

10 sierpnia minister rolnictwa i rozwoju
wsi ogłosił termin naboru wniosków
o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który
prowadzi gospodarstwo, w którym
utrzymywane są świnie.
W związku z tym kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie informuje, że nabór ów będzie trwał w dniach
od 27 sierpnia do 14 września. Wnioski
o udzielenie pomocy będzie można składać
w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta świń. Na terenie
naszego powiatu wnioski będzie przyjmować Biuro Powiatowe ARiMR w Krotoszynie (ul. Fabryczna 7b – pokój nr 8).
Pomoc finansowa będzie dotyczyć wydatków poniesionych na: zakup mat dezynfekcyjnych; zakup sprzętu do wykonywania
zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych
lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych bądź dera-

tyzacyjnych; zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; zabezpieczenie budynków,
wktórych utrzymywane są świnie, przeddostępem zwierząt domowych.
Downiosku oudzielenie pomocy należy
dołączyć: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami
lub ich kopie albo kopie umów zlecenia bądź
o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków
wraz z dowodami zapłaty, potwierdzającymi
poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia składania wniosków wdanym roku kalendarzowym; oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia
dotyczące pomocy de minimis lub pomocy
de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których
mowa wart.37 ust.1 pkt1 lub ust.2 pkt1 i3
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej jest udostępniony na stronie internetowej ARiMR oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Krotoszynie.
OPRAC. (ANKA)
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KROTOSZYN

Orzeł zniknął z wieży ratusza

Wie ża ra tu szowa ma wy so kość
ponad 40 metrów i do zdjęcia orła
trzeba było wynająć podnośnik koszowy, który umożliwia prace na takiej
wysokości.

FOT. Wojciech Wierciński

8 sierpnia przeprowadzono demontaż orła, który znajdował się na wieży krotoszyńskiego ratusza. Wizerunek godła państwowego został tam
zamontowany w połowie lat 60.
ubiegłego wieku podczas gruntownej renowacji budynku.

DOŻYNKI POWIATOWE

Działania przeprowadzono w związku z realizacją zadań nałożonych ustawą
z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Jako symbol
komunizmu Rada Muzealna wskazała m.
in. wizerunek orła na wieży ratuszowej
w Krotoszynie. W związku z tym został
zdemontowany.
(NOVUS)

KOBYLIN

Pierwsza pomoc w namiocie Zbiornik

Obok niego zaparkuje jedna z karetek, będąca na wyposażeniu szpitala. Będzie można zapoznać się z jej wyposażeniem. W namiocie zaplanowano naukę
udzielania pierwszej pomocy.
Pod okiem obecnych na miejscu ratowników medycznych z Krotoszyna bę-

dzie można – na fantomach – nauczyć
się i poćwiczyć swoje umiejętności w ratowaniu życia. Szpital zaprasza zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Przewidziane są
drobne upominki.
W stoisku mierzone będzie ciśnienie
tętnicze, odwiedzający otrzymają ulotki
dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób czy działalności SP ZOZ.
Przygotowana zostanie również prezentacja multimedialna, ukazująca zdjęcia najnowszego sprzętu, który znajduje się
w szpitalu.
(ANKA)

wodny jak
nowy
22 sierpnia miał miejsce odbiór końcowy zadania polegającego na odtworzeniu zbiornika wodnego
przy ulicy Grobla w Kobylinie. Koszt
inwestycji wyniósł niecałe 219 tys. zł.
W ramach tego zadania w pierwszej
kolejności odmulono dno stawu. Następnie
odnowiono linię brzegową wraz z remon-

FOT. www.kobylin.pl

2 września na boisku sportowym
w Lutogniewie, gdzie odbywać się
będą Dożynki Powiatowe, swój namiot promocyjny ustawi także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie.

tem istniejących budowli wodnych oraz
oczyszczeniem rowu. Z kolei drzewostan
został uzupełniony o nowe nasadzenia.
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 218 912,26 zł. Na jej realizację gmina

pozyskała środki finansowe w wysokości 146 033 zł z programu Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
„Lider”.
(NOVUS)

Na Sygnale
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Łukasz Rabenda
Ewakuacja w przypadku
pożaru
Kto jest odpowiedzialny za ewakuację pracowników w przypadku pożaru
w zakładzie pracy i czy pracodawca ma
obowiązek przeprowadzać ćwiczenia
ewakuacyjne?
W zależności od okoliczności ewakuację w zakładzie pracy przeprowadza
pracownik (lub pracownicy) wyznaczony przez pracodawcę do wykonywania
takich zadań i odpowiednio przeszkolony, sam pracodawca lub osoba kierująca
działaniem ratowniczym.

Każdy
p r a c o d aw c a
ma obowią zek wy zna czenia w swoim za kła dzie
pra pra cy
cowników
do udzielania
pierwszej pomo cy oraz
do wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Przepisy prawa pracy jednak nie precyzują, czy ma to być jedna osoba, czy kilka.

Liczbę pracowników wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy oraz
do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinien ustalić pracodawca,
uwzględniając rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych
w zakładzie pracowników i innych osób,
które mogą przebywać na terenie firmy,
liczbę oddziałów, rodzaj i poziom występujących zagrożeń oraz fakt, czy w zakładzie pracy wykonywana jest praca zmianowa.

Skontaktuj się z nami:
608 677 636

BESTWIN

Nocny pożar słomy

NA DRODZE

Nie zachował bezpiecznej odległości

16 sierpnia na drodze krajowej
nr 15 w Koźminie Wlkp. pojazd ciężarowy z naczepą zsunął się do przy-

drożnego rowu. Droga została całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy.

(NOVUS)

Do działań zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z OSP Zduny, OSP Baszków
i OSP Bestwin. Gdy strażacy dotarli na miejsce, stóg palił się w całej objętości wraz z halą
tunelową do przechowywania balotów.
W pełni rozwinięty pożar szybko się
rozprzestrzeniał i częściowo obejmował
swym zasięgiem stertę obornika zlokalizowanego w pobliżu. Dodatkowo strażacy
musieli ochronić pole suchej kukurydzy,
przylegające do hali tunelowej, a także drugi
stóg, znajdujący się w pobliżu.
W pierwszej fazie akcji strażacy podali
dwa prądy wody w obronie zagrożonych
obiektów, skutecznie ograniczając rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zwiększono
intensywność podawania środka gaśniczego, prowadząc działania w natarciu oraz
w obronie zagrożonego mienia z wykorzystaniem czterech prądów gaśniczych.
Po stłumieniu ognia nadpaloną słomę
przewożono ładowarkami teleskopowymi
na pobliskie pole i systematycznie dogasza-

motorowerzysty i udzielili mu niezbędnej pomocy do czasu przybycia ratowników medycznych. Później chłopak został
przewieziony do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
– Kierujący motorowerem kilkunastoletni mieszkaniec Krotoszyna nie zastosował się do znaku STOP i nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, w efekcie czego doszło do zderzenia. Maszynista, widząc wcześniej
w okolicach przejazdu poruszających się
na skuterach małoletnich, zaczął gwał-

townie hamować. W wyniku zdarzenia
chłopiec z urazem nogi został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Motorowerzysta poruszał się
pojazdem niedopuszczonym do ruchu
i nie posiadał uprawnień do kierowania

Jak się okazało, mieszkaniec Torunia, kierujący samochodem ciężarowym
marki Scania wraz z naczepą, nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu
poprzedzającego. – W wyniku gwałtownego hamowania naczepa zsunęła się
do przydrożnego rowu. Na miejsce
przybyła pomoc drogowa, która zabezpieczyła pojazd przed przewróceniem
się, a następnie wezwano dźwig. Na kilka godzin droga krajowa została zablokowana, a policja zorganizowała objazdy. Sprawca zdarzenia był trzeźwy. Kierowca został pouczony – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

FOT. PSP Krotoszyn

W sobotę, 18 sierpnia, w Bestwinie
krótko przed północą zapalił się stóg
balotów słomy. Akcja gaśnicza trwała ponad osiem godzin, a wzięło
w niej udział 45 ratowników.

no. Właściciel mienia sprzętem rolniczym
wykonał pas ochronny wokół stogu, zabezpieczając krawędzie pogorzeliska.
– Trwająca wiele godzin akcja była dużym obciążeniem dla ratowników, dlatego
kierujący działaniami zorganizował podmianę uczestników oraz uzyskał od sołtysa
wsi ciepłe napoje. Zaopatrzenie wodne zorganizowano w oparciu o samochód ciężki-cysternę oraz hydrant znajdujący się wodległości 3 km od pożaru – informuje asp. Mateusz Dymarski, zastępca rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie.
(NOVUS)

WYPADEK

W piątek, 17 sierpnia, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pomiędzy Gorzupią a Durzynem szynobus
relacji Leszno-Ostrów Wlkp. potrącił
kilkunastoletniego motorowerzystę.
Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
Na miejsce wysłano Zespół Ratownictwa Medycznego, policję oraz po dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP Biadki. Informacja o wypadku była na tyle nieprecy-

zyjna, że zadysponowanym zastępom polecono sprawdzanie kolejno przejazdów
kolejowych, zlokalizowanych pomiędzy
Krotoszynem a Biadkami.
W wyniku rozpoznania ustalono, że
motorowerzysta, przejeżdżając przez niestrzeżony przejazd kolejowy, został potrącony przez szynobus. Poszkodowany był
przytomny, stwierdzono widoczne obrażenia kończyny dolnej. Pasażerowie szynobusu nie uskarżali się na żadne dolegliwości.
Po zabezpieczeniu terenu działań
strażacy zaopatrzyli złamaną kończynę

FOT. PSP Krotoszyn

Szynobus potrącił motorowerzystę

nim. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi krotoszyńska komenda – informuje Bartosz
Karwik z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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DZIELICE

Są dożynki - jest zabawa!
nym i powiatowym. Później dożynkowego chleba mogli skosztować wszyscy
mieszkańcy.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin
nocnych. Prowadził ją DJ Daxior.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły
się uroczystości dożynkowe gminy
Rozdrażew. Tym razem zorganizowano je w miejscowości Dzielice, na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabawa trwała do późnych
godzin nocnych.
Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie Mszą świętą w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, którą
odprawił proboszcz Sławomir Siewkowski. Dalsza część uroczystości od-

bywała się w miejscowości Dzielice.
Otwarcie dożynek poprzedził występ zespołu ubranego w stroje ludowe – Ale Babki. Następnie głos zabrali
wójt Mariusz Dymarski oraz Danuta Kołodziej – sołtys Dzielic, którzy podziękowali za przybycie wszystkim zaproszonym gościom oraz pogratulowali rolnikom tegorocznych plonów.
Następnie doszło do uroczystego
przekazania bochenków chleba władzom
samorządowym, przedstawicielom sołectw gminy Rozdrażew, radnym gmin-
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KOBIERNO

FOT. KBP

Pożegnanie wakacji z książką

W ramach akcji „Wakacje z biblioteką” 22 sierpnia Stowarzyszenie „Nasze Kobierno” wraz z Krotoszyńską
Biblioteką Publiczną im. Arkadego
Fiedlera zaprosiły dzieci i młodzież
na wspólne pożegnanie wakacji
z książką.
Na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Kobiernie zgromadziły się dzieci z Benic, Biadek, Kobierna,
Krotoszyna i Orpiszewa. Grupy z Biadek
i Orpiszewa dojechały, pod czujnym
okiem opiekunów, na rowerach, natomiast uczestnicy z Benic i Krotoszyna
przyjechali autobusem. Bibliotekarze
przygotowali rozmaite gry, zabawy i kon-

kursy. W niektórych brali udział również rodzice i opiekunowie. Zwycięzcy
konkursów otrzymali nagrody. Przygotowano także kiełbaskę z grilla, napoje
i słodycze.
Dzieci z poszczególnych miejscowości nawiązały nowe kontakty i miały możliwość aktywnie spędzić jeden z ostatnich
dni wakacji. Przekonały się, że biblioteka
to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale też miło i ciekawie spędzić czas, a wiedza zaczerpnięta z książek
przydaje się w różnych konkursach.
Zadanie zostało sfinansowane przez
gminę Krotoszyn w ramach projektu
„Wakacje z biblioteką”.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Krok naprzód!
Gmina Koźmin Wlkp. i Zakład Aktywności Zawodowej realizują projekt pod nazwą „Krok naprzód – zwiększanie szans osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
krotoszyńskiego na lokalnym rynku
pracy”. W projekcie mogą uczestniczyć niepełnosprawne osoby – pełnoletnie i zamieszkałe na terenie
naszego powiatu.

ZDUNY

FOT. www.zduny.pl

Zmiany w organizacji ruchu

Od 22 sierpnia do końca października w Zdunach będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Po wo dem te go są pra ce

przy budowie sieci kanalizacyjnej
na dro dze kra jowej nr 15 (ul.
Wrocławska, Łacnowa i Jana Kazimierza).

Objazd od Krotoszyna w kierunku
do Wrocławia prowadzi ulicami: Kopernika, Kobylińską, 1 Maja, os. Madalińskiego, Łacnową, Polną. W odwrotnym
kierunku należy jechać trasą: Polna – Kolejowa – pl. Kościuszki – Kobylińska – rynek.
Na drogach pojawią się nowe znaki
drogowe, w związku z czym kierowcy
proszeni są o zachowanie szczególnej
ostrożności i bezwzględne stosowanie
się do oznakowania. Dla pojazdów tranzytowych zaleca się omijanie Zdun trasami alternatywnymi. Warto więc wybrać inne kierunki już w Krotoszynie
i w Miliczu.
(NOVUS)

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, dla których przygotowano bogatą
ofertę wsparcia. Możliwy jest udział
w dwóch ścieżkach wsparcia, do wyboru.
Pierwsza to skorzystanie z doradztwa zawodowego, bezpłatnej rehabilitacji, treningów (komunikacji personalnej, kompetencji życiowych, dorosłości oraz poruszania się po rynku pracy), kursów czy
szkoleń zawodowych. Etap ten kończy się
odbyciem płatnego stażu w wybranym
przedsiębiorstwie.
Druga ścieżka to opcje zawar te
w pierwszej i kończy się kursem bądź
szkoleniem zawodowym. W tym przypadku nie ma konieczności udziału

w stażu zawodowym. Uczestnicy projektu mają zagwarantowany dojazd
do Koźmina Wlkp.
Osoby zainteresowane udziałem mogą dowiedzieć się więcej i zgłosić chęć
uczestnictwa, dzwoniąc pod numery: 62 721 91 36, 734 164 107 (koordynator projektu – Barbara Pawlak)
lub 793 840 551. Wszelkie pytania można kierować także mailowo na adres: zazprojekt@gmail.com. Co istotne, liczba
miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Projekt realizowany przez Zakład
Aktywności Zawodowej współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej 7: Włączenie społeczne.
Działanie: 7.1 Aktywna integracja. Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Projekt jest
realizowany od 1 kwietnia i potrwa
do marca 2020 roku. Zakłada udział 77
osób niepełnosprawnych (min. 49 kobiet). Całkowita war tość projektu
to 1 118 940, 96 zł, a kwota dofinansowania wynosi 951 099,81 zł.
(NOVUS)
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DOŻYNKI

wieńca dożynkowego i rozdanie bochenków chleba.
W części artystycznej na scenie wystąpili Zespół Tańca Ludowego Swojacy,
kapela Bajer i grupa Tacy Nie Inni. W loterii fantowej do wygrania było wiele ciekawych gadżetów. Zwieńczeniem dożynek była zabawa taneczna, prowadzona
przez DJ Duet.
Oczywiście podczas niedzielnej imprezy nie brakowało stoisk gastronomicznych oraz atrakcji dla dzieci.

Święto plonów
w Sulmierzycach
Ostatnia niedziela wakacji upłynęła
w Sulmierzycach pod znakiem uroczystości dożynkowych. Impreza odbyła się na placu przy miejscowym
domu kultury.
Dożynki rozpoczęły się Mszą św.
w Kościele WNMP w Sulmierzycach. Po-

tem wszyscy uczestnicy przemaszerowali
ulicami miasta na plac przy Sulmierzyckim Domu Kultury. Niemałą atrakcją była parada maszyn rolniczych i bryczek,
z których młodzież rzucała balony wypełnione wodą.
W trakcie tradycyjnej części obrzędowej burmistrz Dariusz Dębicki pozdro-

(NOVUS)

wił zaproszonych gości oraz przybyłych
licznie mieszkańców i podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne
zbiory. Podobne podziękowania przesłali

również poseł Tomasz Ławniczak i senator Łukasz Mikołajczyk oraz Irena Rękosiewicz, radna powiatowa. Kulminacyjnym punktem tej części było wniesienie

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

Wystarczy chwilę pomyśleć...
W trakcie wakacji ruszyła kampania
społeczna „Zacznij myśleć”, organizowana przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA i Instytut Gospodarki Rolnej. Pojawił się już drugi spot
w ramach tej inicjatywy.
Kampania społeczna ma charakter
krótkich spotów, ukazujących konsekwencje „braku myślenia” w różnych obszarach
naszego życia. A warto przypomnieć, iż
sceny do pierwszego spotu kampanii nagrane zostały w powiecie krotoszyńskim,
konkretnie w Walerianowie. Tym razem
spot przedstawia upadek z wysokości podczas pracy w gospodarstwie. Tego typu
wypadki stanowią ponad połowę wszystkich wypadkowych zdarzeń. Do najczęstszych z nich należą upadki z wysokości
oraz poślizgnięcia.
– Przyczyną tych nieszczęśliwych zdarzeń jest niewłaściwe przygotowanie do pracy, pośpiech oraz złe warunki atmosferyczne. Nie zdajemy sobie sprawy, że wystarczy
chwilę pomyśleć, aby zapobiec tragedii. To
nasze opanowanie i sprawne myślenie może
ustrzec nas od dramatycznych wydarzeń.
Zadbanie o szczegóły i zaplanowanie odpowiednio wcześniej pracy może ustrzec nas
odwypadku – mówi Elżbieta Górnik, wice-

prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA
ZIEMIA.
Coraz częściej żyjemy na tak zwanym
„autopilocie”, codzienne czynności wykonujemy automatycznie, odpływając myślami od rzeczywistego czasu i chwili,
w jakiej obecnie się znajdujemy. Lekkomyślność, rutyna czy nasza nieuwaga
sprawiają, że są sytuacje, odnośnie których bardzo chcielibyśmy cofnąć czas.
W letnie miesiące szczególnie często
do wypadków dochodzi na wsi.
Nie zdajemy sobie sprawy, że wystarczy chwilę pomyśleć, aby zapobiec tragedii. To nasze opanowanie i sprawne myślenie może ustrzec nas od dramatycznych
wydarzeń.

Kampania „Zacznij myśleć” ma na celu
odwrócenie schematu „Polak mądry
po szkodzie” i uwrażliwienie społeczeństwa
na konieczność wykształcenia większego
stopnia odpowiedzialności za siebie i swoje
najbliższe otoczenie. Tylko efektywna edukacja, oddziałująca na emocje i pobudzająca
wyobraźnię, może przyczynić się do ukształtowania większej świadomości związanej
z bezpieczeństwem, co przełoży się bezpośrednio na mniejszą liczbę wypadków.
Organizatorzy kampanii wierzą, że
wzajemne uświadamianie się wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa Polaków. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://zacznijmyslec.com/.
OPRAC. (ANKA)

Wydarzenia
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ROZRYWKA

Zapraszamy na Kabaret Skeczów Męczących
5 października w Krotoszynie wystąpi Kabaret Skeczów Męczących. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć program z okazji 15-lecia działalności tej grupy.

Występ za pla nowa no na go dzi nę 18.00 w hali widowiskowo-spor towej w Kroto szy nie. Bi lety w ce nie
od 50 do 80 złotych można nabyć poprzez strony internetowe kabaretowe-

bilety. pl oraz kulturairozrywka. pl
dzwo niąc
pod
nu bądź
mer 608 785 994. Zapraszamy na pokaźną dawkę humoru!
(ANKA)

KOBYLIN

Zielone wakacje obfitowały w atrakcje

Opiekę nad uczestnikami sprawowały Danuta Janura-Barczewska, Joanna
Majorek-Pilujska i Klaudia Baranowska.
Program półkolonii był bardzo urozmaicony. Każdego dnia dzieci robiły coś ciekawego i niepowtarzalnego. Było wiele zajęć na świeżym powietrzu – gra w piłkę
nożną, zabawy z chustą animacyjną, malowanie czy projektowanie.
Ponadto zorganizowano wycieczki
do Parku Wodnego w Krośnicach i Parku
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
do Wioski Pirackiej i Parku Rozrywki „Nenufar” oraz na kręgielnię w Krotoszynie.
Dzieci wybrały się także do lasu, gdzie

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

godz. 17.00 – PATRYK – Wlk. Brytania, familijny,
94' - 2D dubbing
godz. 18.45 – SZPIEG, KTÓRY MNIE RZUCIŁ
– USA, komedia/film akcji, 116' – 2D napisy
godz. 20.45 – THE MEG – USA, akcja/sci-fi, 113'
– 3D napisy

28-30 sierpnia

Wtorki-czwartki

godz. 10.00 – NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI – Dania, animowany, 82' - 2D
dubbing
godz. 15.30 – NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI – Dania, animowany, 82' - 2D
dubbing

Do 31 sierpnia

FOT. www.kobylin.pl

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie zorganizował dla
dzieci „zielone wakacje”. Półkolonie
odbyły się w lipcu, w dwóch turnusach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 60 uczniów szkoły, jak również
dzieci z Zalesia Małego i ze Smolic.

mogły podziwiać naturę z tarasu widokowego, bawić się w podchody i spędzić czas
przy ognisku.
Dzięki uprzejmości piekarni „U Jana” przeprowadzono warsztaty, w trakcie
których uczestnicy uczyli się, jak powstaje zakwas na chleb czy bułki i mogli samodzielnie upiec przepyszne rogaliki oraz
bułeczki. Nie obyło się oczywiście bez wizyt w lokalnych lodziarniach.

Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece

Gdy pogoda nie dopisywała, świetlica szkolna zamieniała się w salę kinową,
gdzie oglądano m. in. „Byczka Fernando”.
Dzieci miały też okazję uczestniczyć
w programie społeczno-edukacyjnym
„Autostrada do szkoły”.
Półkolonie były sfinansowane ze
środków gminy oraz Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.
OPRAC. (NOVUS)

Lutogniew

Publicznej.
1 września

2 września

Czwarty koncert z cyklu WIĘC WIEC!

Dożynki Powiatowe

Na krotoszyńskim rynku wystąpią Positive, Czesław
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie Śpiewa, Lao Che.
I LO.
9 września

Smoszew
9 września

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta, Mecz VI kolejki ligi międzyokręgowej pomiędzy
Stowarzyszenie „Smoszew Nasza Wioska” organizuje
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży”
Astrą Krotoszyn a Piastem Czekanów o godz. 15.00. imprezę KACZOR. Start o godz. 13.00.
w Muzeum Regionalnym.

Sport
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MTV utrzymało pozycję lidera
Za nami druga kolejka rozgrywek
krotoszyńskiej ligi Playareny. Pozycję lidera obroniła ekipa MTV Rozdrażew.
Drużyna z Rozdrażewa rozgromiła
ekipę Hasta La Vita 12: 1, notując drugą
wygraną w sezonie. Hat tricka ustrzelił Sebastian Chmielarz. Ciekawe, czy MTV
swoją siłę potwierdzi w kolejnych spotkaniach, w których zmierzy się z wyżej notowanymi zespołami.
Pojedynek zAlbatrosami dobrze rozpoczął zespół Creative, prowadząc 2: 0. Ale

z upływem minut team z Bud grał coraz lepiej i pewnie zwyciężył 7: 2. Wysoką wygraną odniósł także Pancom, pokonując 8: 2
Igloo. Bardziej zacięty był mecz Pato z Hornets, zakończony zwycięstwem tych pierwszych 6: 4.
Bezprecedensowa sytuacja miała miejsce w pojedynku Żubrów z LZS-em. W 24.
minucie doszło do oberwania chmury
i przy wyniku 1: 0 mecz został przerwany.
Nie odbyła się konfrontacja A Seree Tee
z Octagonem, który oddał spotkanie walkowerem.
(GRZELO)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Bracia Dana wygrali turniej
Przed kilkoma dniami w Rozdrażewie odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorem zawodów
było Stowarzyszenie Sport Team.
Zwyciężyli braci Kamil i Michał Dana.
Do zmagań przystąpiło 12
par – z gminy Rozdrażew i spoza
niej. – Siatkówka plażowa jest szczególnie
bliska naszym członkom – stwierdza Alicja Poślednik, prezes Stowarzyszenia
Sport Team. – Takie turnieje są doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, tak

samo zakręconych na punkcie plażówki
jak my. Nie zamykamy się na innych, dlatego w zawodach rywalizować mogą również teamy spoza naszej gminy.
– Turniej odbył się po raz drugi. Jest
duże zainteresowanie, o czym świadczy
liczba zgłoszeń. Rok temu zgłosiło się
aż 15 par, a tym razem liczbę zespołów
ograniczyliśmy do 12 – oznajmia Sylwia
Parysek, skarbnik stowarzyszenia. – Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 9.00
i trwały aż dziesięć godzin. Pojedynki były bowiem bardzo zacięte – dodaje Patry-

cja Krupa, sekretarz stowarzyszenia.
Do finału zawodów dotarły pary Dawid Skrzypczak / Kacper Kostka i Kamil
Dana / Michał Dana. Zwyciężyli bracia
Dana. Na zwycięzców czekały dyplomy
oraz puchary ufundowane przez powiat
krotoszyński.
Statuetka MVP trafiła do Kasi Bart-

kowiak, która jako jedyna kobieta znalazła
się na podium. W meczu o trzecie miejsce
duet Kasia Bartkowiak i Dominik Kubeczak wygrał bowiem z Adrianem Szperzyńskim i Krzysztofem Kulińskim.
– Zawodnicy już zapowiedzieli swój
udział w przyszłym roku, zachwalając atmosferę turnieju i przede wszystkim do-

brą zabawę. Cieszymy się, że nasze zawody są pozytywnie oceniane. Myślimy także o zorganizowaniu turnieju siatkówki
halowej – przyznaje A. Poślednik.
Stowarzyszenie Sport Team serdecznie
dziękuje za pomoc powiatowi krotoszyńskiemu, Sławomirowi Biernackiemu (S-WOOD Rozdrażew), Romanowi Poczcie
(sołtysowi Rozdrażewa), Łukaszowi Kowalczykowi (Telecom Krotoszyn), Mateuszowi
Stachurze (Stabet Rozdrażew), Henrykowi
Jankowskiemu (radnemu powiatowemu),
Dawidowi Bale (radnemu gminy Rozdrażew), Renacie Zych-Kordus (radnej powiatowej), Pizzerii Venus oraz Krzysztofowi
Brodzie (dyrektorowi ZSP Rozdrażew).
(ANKA)

Sport
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Krystian Jankowski najlepszy w grę FIFA!
W minioną sobotę odbył się pierwszy w Krotoszynie oficjalny turniej
w grę FIFA – KLF CUP. Zwyciężył Krystian Jankowski, który w finale pokonał Jakuba Mazurka 3: 2. Triumfator strzelił swoim przeciwnikom
aż 37 goli.
Do zawodów zgłosiło się 32 uczestników, którzy rywalizowali na czterech konsolach. Do fazy półfinałowej grano systemem mecz i rewanż, a każdy pojedynek
trwał 2x6 minut. Po przegranej konfrontacji gracz kończył swój udział w turnieju.
W pierwszym półfinale Krystian Jankowski pokonał Bartosza Kląskałę 9: 4.
Warto nadmienić, że obaj zawodnicy
na swój zespół wybrali Manchester City.
Do finału awansował także Jakub Mazurek (Real Madryt), który ograł Gerarda
Czubaka 5: 3.
Trzecie miejsce zajął B. Kląskała, który
dopiero w rzutach karnych (w regulaminowym czasie było 1: 1) pokonał G. Czubaka.
Finałowy pojedynek był niezwykle zacięty.
Ostatecznie Manchester City (K. Jankowski)
wygrał 3: 2 z Realem Madryt (J. Mazurek).
Najlepsi gracze otrzymali nagrody finansowe, pozyskane z wpisowego, a także

pamiątkowe puchary. Warto podkreślić,
że najmłodszy zawodnik miał 14 lat,
a najstarszy 40, co świadczy o tym, że
PlayStation łączy pokolenia.
– Już pierwszego dnia zgłoszeń mieliśmy komplet zawodników, co przerosło
wszelkie nasze oczekiwania – powiedział
K. Jankowski. – Poziom zmagań był bardzo wysoki, nikt nie miał łatwych rywali.
Mój występ oceniam bardzo pozytywnie,
a najtrudniejszym przeciwnikiem był
Szymon Kierakowicz, z którym zmierzyłem się w 1/8 finału. Dziękuję Przemkowi

Jankowskiemu za współpracę i organizację. To dzięki niemu z roku na rok Krotoszyńska Liga FIFA zyskuje renomę. Dziękuję również Dominikowi Bielawnemu,
który udostępnił nam lokal, oraz Gazecie
Lokalnej KROTOSZYN za patronat medialny. W planach mamy kolejny turniej 2x2, o którym powiadomimy wszystkich miłośników gry FIFA – zapowiedział.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Emocje dopiero w końcówce

Piast znów bez punktów

W minioną środę w zaległym spotkaniu pierwszej kolejki ligi międzyokręgowej Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
przegrał na własnym boisku z SKP
Słupca 1: 2. Honorową bramkę dla
miejscowych w doliczonym czasie
gry zdobył Mikołaj Borowczyk.

dla Orłów zaliczył Mikołaj Borowczyk,
który drugi raz zaprezentował się w drużynie seniorskiej.
(GRZELO)

Wszystkie gole padły dopiero
w ostatnim kwadransie meczu. W 77.
minucie na prowadzenie wyszli przyjezdni. W zamieszaniu podbramkowym najprzytomniej zachował się skrzydłowy
SKP, Szymon Szczęsny, pakując futbolówkę do siatki. Orły w tym momencie przeszły na grę trójką obrońców, chcąc
za wszelką cenę doprowadzić do remisu.
W 90. minucie Łukasz Pietrzak pozbawił gospodarzy złudzeń, wykorzystując sytuację sam na sam z Patrykiem Szulcem. Chwilę później honorowe trafienie

TRIATHLON

Krotoszynianie w Krośnicach

W Krośnicach odbyły się III Zawody
Triathlonowe o Tytuł Mistrza Doliny
Baryczy. Znakomicie spisała się Monika Jadczak, zajmując czwarte
miejsce wśród kobiet oraz pierwsze
w swojej kategorii wiekowej.
Do rywalizacji przystąpiło 250
uczestników, a linię mety przekroczy-

ło 156 osób. Każdy miał do pokonania 400 m w wodzie, 25 km jazdy rowerem oraz 5 km biegu. Otwarcie zawodów
było dość nietypowe, ponieważ zawodnicy wystartowali wraz z krośnicką kolejką
wąskotorową.
Zwyciężył Miłosz Sowiński (Wrocław), który ukończył triathlon w czasie 57: 45. W gronie kobiet pierwsze miej-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– SKP Słupca 1:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Szymon Szczęsny (77’),
0:2 – Łukasz Pietrzak (90’), 1:2 –
Mikołaj Borowczyk (92’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Konopka, Maciejewski, Bierła – Lis,
Kamiński, Błażejczak (80’ Ratajczyk),
Wciórka (80’ Miedziński), A. Leoniak
(60’ Wosiek) – M. Szulc (75’ Borowczyk)

sce zajęła Natalia Krawczyk (Kalisz) z wynikiem 1: 07: 22.
W zawodach rywalizowała liczna
grupa zawodników z powiatu krotoszyńskiego. Najlepiej spisał się Maciej
Sobkowiak (1: 13: 36), zajmując 32. pozycję. Ponadto w Krośnicach startowali
Jacek
Kasprzak
(46.
miejsce – 1: 15: 42), Karol Worsztynowicz
(56. miejsce – 1: 18: 59), Monika Sobkowiak (86. miejsce – 1: 23: 20),
Krzysztof Kasprzak (92. miejsce – 1: 24: 25), Aneta Malec (104.
miejsce – 1: 26: 12), Piotr Jadczak
(110. miejsce – 1: 27: 11), Krzysztof
Kaik (111. miejsce – 1: 27: 21), Mateusz Augustyniak (143. miejsce – 1: 42: 07), Piotr Tyczyński (149.
miejsce – 1: 49: 57), Valery Maćkowiak
(154. miejsce – 2: 01: 23) i Paweł Augustyniak (156. miejsce – 2: 11: 51).
Na uwagę zasługuje Monika Jadczak,
która uzyskała czas 1: 19: 40 i w swoim
debiucie była czwarta wśród kobiet i najlepsza w kategorii K17-19.
(GRZELO)

Kolejny raz w tym sezonie zespół Piasta Kobylin musiał uznać wyższość
drużyny przeciwnej. Tym razem podopieczni trenera Pawła Janasa przegrali na własnym terenie z Tulisią Tuliszków 2: 4. Oba gole dla miejscowych strzelił Mateusz Olikiewicz.
W pierwszej połowie gospodarze dwa
razy wychodzili na prowadzenie. W 26. minucie Mateusz Olikiewicz wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem przyjezdnych. Tulisia odpowiedziała natychmiast.
Minutę później Miłosz Oblizajek technicznym strzałem pokonał golkipera Piasta.
Po kolejnych kilkudziesięciu sekundach Piast znów prowadził. M. Olikiewicz skierował piłkę do bramki strzałem

głową. Kilka minut później goście wyrównali za sprawą Stanisława Mikołajczyka.
Po zmianie stron trafiała już tylko Tulisia. Najpierw S. Mikołajczyk wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie,
a w 70. minucie rezultat spotkania ustalił
Patryk Janicki, skutecznie wykańczając
kontrę swojej drużyny.
(GRZELO)

Piast Kobylin – Tulisia Tuliszków
2:4 (2:2)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Olikiewicz
(26’), 1:1 – Miłosz Oblizajek (27’), 2:1
– Mateusz Olikiewicz (28’ głową), 2:2 –
Stanisław Mikołajczyk (33’), 2:3 –
Stanisław Mikołajczyk (56’), 2:4 –
Patryk Janicki (70’)
PIAST: B. Kubiak – Kłos, Janowski,
Wosiek, A. Kurzawa – Kubiak (73’
Kokot), Snela, Szymanowski (82’
Wachowiak), Kaźmierczak – Kamiński,
Olikiewicz

BIEGI

Dobry start Moniki Jadczak
Kolejne udane zawody ma za sobą
Monika Jadczak. Tym razem utalentowana zawodniczka startowała
w biegu na 100-lecie odzyskania
niepodległości w Ostrzeszowie.
Trasa 5-kilometrowego biegu wiodła
ulicami miasta. Na starcie stanęło około 200 biegaczy, w tym liczna grupa
z Krotoszyna. Tradycyjnie nie zawiodła
Monika Jadczak, która uzyskała czas 21
minut i 18 sekund i uplasowała się
na drugim miejscu w swojej kategorii.
(ANKA)

Sport

16
Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej kozetce z zapadniami, która pozwala na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie, nawet w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego,
funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia – bez
rotacji głowy. Diagnoza opiera się na wnikliwej analizie zdjęć
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RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia skórnego, badaniu palpacyjnym całego kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

PIŁKA NOŻNA

Pewne zwycięstwo Astry w derbach powiatu

W niedzielę na stadionie w Krotoszynie doszło do pierwszych w tym sezonie derbów powiatu. Miejscowa
Astra okazała się niezbyt gościnna i wysoko, bo aż 4: 1, wygrała z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski.
Fani futbolu z powiatu krotoszyńskiego musieli czekać kilka lat na spotkanie derbowe pomiędzy Astrą i Orłami.
Krotoszynianie bowiem rywalizowali
w okręgówce, a koźminianie w IV lidze.
Po reformie rozgrywek oba kluby znalazły się na tym samym szczeblu.
Na trybunach stadionu miejskiego
zasiadło kilkaset kibiców. I z pewnością
żaden z nich nie żałował, że poświęcił
niedzielne popołudnie na mecz, gdyż
byli świadkami ciekawego widowiska
i zobaczyli aż pięć goli.
W 23. minucie na prowadzenie wyszli miejscowi. Po zagraniu Szymona Polowczyka w pole karne futbolówka minęła obrońców oraz bramkarza Orłów
i dotarła do Jędrzeja Paczkowa, który – będąc w polu bramkowym – bez
problemu wpakował ją do siatki. Wynik 1: 0 utrzymał się do przerwy.
Na początku drugiej odsłony Astra
podwyższyła prowadzenie. Tuż
przed polem karnym sfaulowany został
Bartosz Stachowiak i sędzie podyktował
rzut wolny. Do piłki podszedł Szymon
Polowczyk i posłał ją w pole karne. Fut-

bolówka minęła wszystkich i... wpadła
do bramki obok bezradnie interweniującego Patryka Szulca.
W 56. minucie arbiter podyktował
rzut karny dla koźminian, uznając, że
Dariusz Reyer w walce o piłkę uderzył
łokciem rywala. Jedenastkę na gola zamienił Marcin Kaczmarek.
W 80. minucie stojący przed polem
karnym Orłów Karol Krystek popisał się
atomowym uderzeniem i P. Szulc nie
miał szans na skuteczną interwencję.
W doliczonym czasie gry gości dobił Dominik Piwowar, wykorzystując sytuację
sam na sam z koźmińskim bramkarzem.
Astra Krotoszyn – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Jędrzej Paczków (23’),
2:0 – Szymon Polowczyk (47’ wolny),
2:1 – Marcin Kaczmarek (56’ karny),
3:1 – Karol Krystek (80’), 4:1 –
Dominik Piwowar (91’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski, Stachowiak
(65’ Piwowar), Krystek, Olejnik,
Juszczak, Budziak (85’ Adamski),
Gmerek (89’ Roszczak), Polowczyk,
Reyer, Paczków (83’ Kuszaj)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Konopka, M. Szulc, Maciejewski,
Kamiński, Błażejczak (76’ Borowczyk),
Wosiek (87’ Nowakowski), Lis, M.
Miedziński (70’ Wciórka), Bierła (83’
Ratajczyk)

W następnej kolejce Astra zmierzy
się na wyjeździe z SKP Słupca, a Biały
Orzeł zagra na własnym terenie z Odolanovią Odolanów.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

