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SULMIERZYCE

FOT. FOT. www.sulmierzyce.pl

Dotacja na przebudowę drogi

Burmistrz Dariusz Dębicki podpisał
umowę z wicewojewodą Wielkopolski, Marleną Maląg, na dofinansowanie z budżetu państwa zadania
pod nazwą „Przebudowa ulicy Jana
Pawła II w Sulmierzycach”.

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Kwota dotacji udzielonej przez
Urząd Wojewódzki wyniesie 611 488 zł,
a w budżecie miasta na realizację tego zadania zabezpieczono 407 658,62 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach

(NOVUS)

Z POLICJI

FOT. FOT. FOT. KPP Krotoszyn

Przeszła na zasłużoną emeryturę

24 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie odbyło się
uroczyste spotkanie, w trakcie którego komendant Mariusz Jaśniak, I zastępca komendanta Włodzimierz
Szał, a także inni policjanci i pracownicy pożegnali Helenę Horyzę, która
odeszła na emeryturę.

życzył powodzenia w życiu osobistym. Helena Horyza wKomendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie pracowała 17 lat. Pełniła
funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Jak zgodnie podkreślają
jej byli współpracownicy, w pracy cechowały ją kompetencja, odpowiedzialność i skrupulatność, a każdy dokument, który trafił
na jej biurko, został sprawdzony „wzdłuż
i wszerz”, żeby nie pojawiły się błędy.

Insp. Mariusz Jaśniak podziękował
za wieloletnią i pełną poświęceń pracę oraz

KOŹMIN WLKP.
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23 sierpnia Stowarzyszenie Aktywny
Koźmin Wielkopolski zorganizowało
jednodniową wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną do Uniejowa. Jej celem
było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania wód geotermalnych.
Z oferty skorzystało 50 mieszkanek
Koźmina Wlkp., które zwiedziły obiekty
spółki Geotermia Uniejów i miejscowe
zabytki, a także skorzystały z wizyty
w termach.

Wycieczka rozpoczęła się u „źródła”,
czyli na terenie spółki Geotermia Uniejów, gdzie znajduje się odwiert, z którego
jest wydobywana woda o temperaturze 70 stopni C. Jest ona wykorzystywana
w ciepłownictwie, wodolecznictwie, rekreacji, produkcji kosmetyków i produkcji spożywczej. Uczestniczki wycieczki
zwiedziły zakład z przewodnikiem, poznały walory uniejowskich wód termalnych i dowiedziały się o korzyściach płynących z inwestowania w energię geotermalną. Niespodzianką była degustacja

FOT. Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wlkp.

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

(NOVUS)

ogórków kiszonych, przyrządzonych
na bazie wody z Uniejowa.
Następnym przystankiem były Termy Uniejów. Pogoda sprzyjała, więc koźminianki chętnie zażywały kąpieli
w uniejowskich basenach. Po obiedzie
zwiedziły miasteczko z przewodnikiem.
Szczególne
wrażenie
wywarła
na wszystkich wizyta w baszcie Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, a także
wspaniały widok na panoramę Uniejowa i okolic. Zadanie było realizowane
w ramach projektu grantowego „Kompetencje na rzecz organizacji czasu wolnego”, finansowanego ze środków
PROW na lata 2014-2020.
OPRAC. (NOVUS)
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FOT. SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Trójka w nowej siedzibie

Rozpoczynający się rok szkolny to
duże zmiany dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. Starsi uczniowie – z klas IV-VIII – będą kontynuować edukację w nowym obiekcie
na ul. Kopernika, w którym teraz
mieści się główna siedziba Trójki.
Młodsi natomiast pozostali w budynku przy ul. Klasztornej.
W okresie wakacji budynek gimnazjalny przy ul. Kopernika był remontowany i przygotowywany na przyjęcie
uczniów Trójki. Najpilniejszym zadaniem była wymiana okien i drzwi
na drugim piętrze, a także malowanie
klas, korytarzy i klatki schodowej.

Gmina przeznaczyła na te remonty 150 tys. zł.
Uczniowie podstawówki zajęli
pierwsze i drugie piętro, a na parterze lekcje ma młodzież z ostatniej klasy gimnazjum. Na tej kondygnacji urzędują dyrektorzy obu placówek, wspólny jest także
pokój nauczycielski.
W dniach 22-23 sierpnia dyrekcja
Trójki zorganizowała przeprowadzkę
szkoły do nowej siedziby. Podczas akcji
nieoceniona okazała się pomoc Rady Rodziców, która poprzez portale internetowe „skrzyknęła” chętnych do pomocy. Pomogli rodzice, ale także nauczyciele i pracownicy szkoły oraz właściciele i pracownicy firm zaprzyjaźnionych z Trójką.
(NOVUS)

SMOSZEW

Malinowa
już gotowa
27 sierpnia w Smoszewie miał miejsce oficjalny odbiór ulicy Malinowej.
Koszt budowy tej drogi wyniósł około 570 tysięcy złotych.
W uroczystym spotkaniu wzięli
udział burmistrz Franciszek Marszałek,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, wykonawca zadania oraz
mieszkańcy. Tradycyjnie dokonano

przecięcia symbolicznej wstęgi i poświęcenia drogi.

Inwestycja polegała na budowie
od podstaw jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 332 m i szerokości 5 m, zjazdów
do posesji, elementów odwodnienia oraz
przystanku autobusowego. Zadanie kosztowało ok. 570 tys. zł i zrealizowane zostało z dofinansowaniem z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach dotacji na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Łączna
kwota dofinansowania na ul. Malinową
w Smoszewie oraz ul. Ustkowską w Benicach wyniosła ponad 185 tys. zł.
(NOVUS)
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DŁUGOŁĘKA

24 sierpnia w miejscowości Długołęka (gmina Kobylin) wybuchł pożar.
Akcja ratownicza trwała kilkanaście
godzin, a wzięło w niej udział około
stu strażaków.

WAKACJE

Lato
w Hufcu Pracy
W ramach tegorocznej akcji „Lato”
Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
przygotował dla uczestników ofertę
zajęć rekreacyjnych. Dzięki temu
młodzież miała dodatkową okazję
ku temu, by aktywnie i ciekawie spędzić wolne chwile podczas wakacji.
Przygotowano rozmaite gry i zabawy
świetlicowe. Rozegrane zostały mecze tenisa stołowego oraz turniej darta. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się gra

w piłkarzyki czy na konsoli x-box. Nie zabrakło również gier planszowych.
(ANKA)

Do działań zadysponowano zastępy
z JRG Krotoszyn, JRG Ostrów Wlkp., OSP
Zalesie Wielkie, OSP Kobylin, OSP Smolice, OSP Baszków, OSP Zduny, OSP Łagiewniki, OSP Kuklinów, OSP Zalesie Małe, OSP Wyganów, OSP Rzemiechów, OSP
Konarzew, OSP Bestwin, OSP Lutogniew.
Płonęło poddasze budynku inwentarskiego, wypełnione zrolowaną słomą.
Ogień zagrażał przyległym obiektom.
Osób poszkodowanych nie było. Właściciel z pomocą mieszkańców wsi jeszcze
przed przybyciem strażaków ewakuował
zwierzęta gospodarskie – bydło i trzodę.
W początkowej fazie działań strażacy podali dwa prądy gaśnicze w obronie

LUTOGNIEW

W podzięce za tegoroczne plony
no – przy przyśpiewkach zespołów ludowych – symboliczny bochen chleba.
Starosta Stanisław Szczotka podsumował kończącą się kadencję samorządu,
chwaląc dobrą współpracę władz powiatu
z gminami przy realizacji wspólnych inwestycji. Następnie rozstrzygnięto wyni-

W niedzielę w Lutogniewie odbyły
się Dożynki Powiatowe. Tradycyjnie
przybyli na nie przedstawiciele
władz samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji i instytucji
związanych z rolnictwem, a także
mieszkańcy z całego powiatu. Atrakcji nie brakowało.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie. Następnie uczestnicy dożynek korowodem przemaszerowali na teren pobliskiego boiska. W trakcie części obrzędowej zaproszonym gościom, w tym władzom samorządowym
powiatu i poszczególnych gmin wręczo-

FOT. dh Wiesław Kupczyk (OSP Kobylin)

Płonął budynek gospodarczy

zagrożonych obiektów, jednocześnie
przeprowadzając rozpoznanie wodne
w celu zapewnienia ciągłości podawania
środka gaśniczego. Po przybyciu dodatkowych sił teren akcji podzielono na trzy
odcinki bojowe.
Wprowadzono kolejne prądy gaśnicze w natarciu na palący się budynek oraz
zbudowano magistralę przesyłową wody
ki konkursu na najładniejszą kompozycję
kwiatową tegorocznych dożynek.
Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne – Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej, zespołu Krotoszanie, zespołów ludowych z powiatu krotoszyńskiego i grupy Tacy Nie Inni. Impreza zakończyła się zabawą taneczną wraz z zespołem Malinki.
Na dożynkach nie brakowało rozmaitych stoisk – szkół, instytucji związanych

przy wykorzystaniu zbiornika naturalnego, co pozwoliło na zwiększenie intensywności gaszenia. Po stłumieniu ognia
przystąpiono do dogaszania tlących się
balotów, po czym usuwano je na zewnątrz. Właściciel obiektu zorganizował
ładowarki teleskopowe oraz ciągniki rolnicze z przyczepami, by tlącą się słomę można było wywozić na pobliskie pole
i na bieżąco dogaszać.
– W strefie niebezpiecznej strażacy
pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Ciągłość prowadzonych działań, przy cyklicznej wymianie ratowników, była możliwa dzięki wykorzystaniu
specjalistycznego kontenera sprzętu
ODO z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – informuje Tomasz Patryas,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
PSP w Krotoszynie.
Po całkowitym ugaszeniu pożaru teren sprawdzono kamerą termowizyjną – zagrożeń nie stwierdzono. Na tym
działania zakończono.
(NOVUS)

z rolnictwem, stowarzyszeń, służby zdrowia, służb mundurowych czy z gastronomią. Z kolei dla najmłodszych przygotowane były wesołe miasteczko, dmuchany
zamek i zjeżdżalnia.
(NOVUS)

FOTOGALERIĘ i FILM
znajdziesz na na
www.facebook.com/glokalna
i www.glokalna.pl.
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Czeka nas walka o Polskę...
29 sierpnia do Krotoszyna przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz,
poseł na Sejm RP i prezes Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Odwiedził
plac budowy nowego skrzydła szpitala i zrewitalizowany rynek, a w kinie Przedwiośnie spotkał się z działaczami lokalnych struktur PSL.
Przede wszystkim mówił o mobilizacji przed nadchodzącymi wyborami
samorządowymi.

Skomentował również postawę premiera Mateusza Morawieckiego. Zarzucił
mu, że opowiada notoryczne kłamstwa
i głupoty na temat PSL-u, odbierając temu ugrupowaniu prawo do jego tożsamości, tradycji i historii. – Widzieliście kiedyś Morawieckiego na Zaduszkach Mikołajczykowskich czy Witosowych? Widzieliście, żeby upominał się przez kilkanaście
lat swojej aktywności jako prezes banku
o ideały ruchu ludowego? I oni śmią opowiadać, że są spadkobiercami ruchu ludowego! – grzmiał W. Kosiniak-Kamysz.
Poseł wspomniał o obłudzie mediów
publicznych i serwowanych obywatelom
notorycznych kłamstwach, o obłudzie
i propagandzie partii rządzącej, która nie
zaprasza ludzi z PSL-u, a jak coś mówi, to
negatywnie. Ostatnim razem prezes PSL-u był w programie „Gość Wiadomości”
w listopadzie 2016 roku. – Jeśli się o nas
mówi w telewizji rządowej, że jesteśmy tymi, którzy w latach 90. prywatyzowali Polskę, to trzeba być obłudnym do granic
możliwości. Obecny tutaj Andrzej Grzyb
był wiele lat posłem i może potwierdzić, że
byliśmy „hamulcowymi” prywatyzacji. My
blokowaliśmy prywatyzację przed tzw. liberałami z AWS-u i Unii Wolności. A pan
Morawiecki był radnym AWS-u, która
sprywatyzowała najwięcej spółek i banków
w historii. Zostawiliśmy 30 procent banków w rękach obcego kapitału, a 70 procent w rękach polskiego. Te proporcje się
kompletnie odwróciły i po rządach AWS-u 80 procent było w rękach kapitału zagranicznego – tłumaczył polityk.
Prezes PSL-u zwrócił się do zgromadzonych na sali ludowców o mobilizację
w nadchodzących wyborach, o to, by pokazywać obłudę i kłamstwa PiS-u. Zaapelował do obecnego w sali Juliana Joksia,
żeby zmienił swoją decyzję o odejściu
z polityki, gdyż – jak powie-

dział – na trudne czasy są potrzebni ludzie solidni. – Wiem, że u ciebie, drogi
Julianie, słowo jest droższe od pieniędzy.
Chciałbym prosić, żebyś przemyślał swoją
decyzję o rezygnacji z kandydowania
do sejmiku. Kto inny będzie mógł reprezentować powiat krotoszyński i ten okręg
jak nie ty..? – zapytał retorycznie W. Kosiniak-Kamysz.
Polityk oświadczył, że sztandarowym
hasłem PSL-u jest emerytura i renta bez
podatku. Przypomniał, że za rządów ludowców wprowadzono roczne urlopy rodzicielskie, wybudowano 2,5 tys. żłobków czy opracowano Kartę Dużej Rodziny. – Dlatego zagłosowaliśmy za programem 500+, bo uważamy, że to jest kontynuacja naszej pracy – zaznaczył poseł.
Na zakończenie spotkania można było zadawać pytania. Poruszano w nich takie kwestie jak strategia przekonywania
wyborców, niekorzystne sondaże, walka
z kłamstwem i propagandą rządu. Prezes
ludowców wyjaśnił, że jedynym realnym
sondażem są wybory i nie należy się tym
przejmować. – Spójrzmy na wybory we
Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
USA czy Francji. Tam też w sondażach
prowadził ktoś inny, a ktoś inny w rzeczywistości wygrał. Jest przestrzeń dla normalnej partii, czyli PSL-u. Nasze ugrupowanie dba o drugiego człowieka, szuka
porozumienia, kieruje się wartością braterstwa. Nie pozwolimy niszczyć dorobku Polski. Proszę was, żebyście z odwagą
szli z tym przesłaniem do wyborów.
Po nocy przychodzi dzień, a po burzy
przychodzi spokój – spuentował W. Kosiniak-Kamysz.
MICHAŁ KOBUSZYNSKI

FOTOGALERIĘ i FILMY znajdziesz
na na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

SZPITAL

Nowe badania w laboratorium
Od 10 września w Laboratorium
Centralnym SP ZOZ przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie będzie można wykonać nowe testy diagnostyczne – w kierunku boreliozy i testy alergiczne. Badania te wykonuje
się z krwi.

Nowym badaniem, wykonywanym
przez laboratorium od czerwca, jest także
test w kierunku zapalenia jelit, wykrywający obecność kalprotektyny – markera
chorób zapalnych jelit. To badanie wykonuje się z próbki kału.
(RED)

GMINA KOBYLIN

Droga powiatowa po remoncie

FOT. www.kobylin.pl

Na spotkanie w krotoszyńskim kinie
przybyli m. in. burmistrz Franciszek Marszałek – prezes miejsko-gminnych struktur
partii, starosta Stanisław Szczotka – szef powiatowych struktur, Zofia Szalczyk – przewodnicząca sejmiku wielkopolskiego, Julian Jokś – radny sejmiku, Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa
wielkopolskiego, Andrzej Grzyb – europoseł oraz prezes regionu PSL.
Władysław Kosiniak-Kamysz poruszył tematy wyborów samorządowych,
polityki rządu i oferty PSL-u dla obywateli. – Jako formacja polityczna startujemy
samodzielnie, odróżniając się tym samym
od tych, którzy prowadzą nieustanną barbarzyńską wojnę plemienną w Polsce – oznajmił prezes ludowców. – Nie
trwa ona od trzech lat, a od 2005 roku
i podzieliła nas wszystkich. Trzeba zadać
sobie zasadnicze pytanie – po co jesteśmy
w polityce i po co działamy w samorządzie? Żeby wprowadzić trochę normalności. Przykład szpitala powiatowego w Krotoszynie pokazuje, jak w pigułce, program
naszej partii. W wyborach samorządowych będziemy bronić prawa małych ojczyzn do samostanowienia. Stawiamy
na solidność i skuteczność.
Polityk stwierdził, że główne partie,
czyli PO i PiS, toczą między sobą wojnę
billboardową, z której nic nie wynika dla
obywateli. Przyznał, że PSL nie jest partią
„fajerwerkową”, lecz stawia na skuteczność i rozwój, jako gwarancje życia społecznego.
– Im kompletnie nie zależy, żeby odbudować szpital w Krotoszynie. Nie myślą o Krotoszynie, Kaliszu, Grodzisku. Już
nie mówię, żeby myśleli o tym, co dzieje
się nawet w najmniejszej wsi czy sołectwie. Ich interesuje tylko okładanie się
maczugą po głowie i zdobywanie władzy.
To jest ta fundamentalna różnica w kwestii tego, po co jesteśmy w polityce i samorządzie. Byłem przed chwilą na krotoszyńskim rynku i zobaczyłem, jak został
zmieniony. To pokazuje, że kłamliwe było
hasło PiS-u sprzed trzech lat – „Polska
w ruinie”. Nienawiść z polityki wkracza
również do rodzin, gdzie już normalnie
nie można na ten temat rozmawiać. Zarazili społeczeństwo chorobą nienawiści i to
oni są za to odpowiedzialni, a nie nasi rodacy – podkreślił parlamentarzysta.

W sierpniu Powiatowy Zarząd Dróg
zrealizował prace remontowe na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Wyganów i Starkówiec
(gmina Kobylin).

przez powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywem. W Wyganowie wyremontowano odcinek o powierzchni 2800
m2, a w Starkówcu – o pow. 2841 m2. Zadanie zrealizowano dzięki środkom z budżetu powiatu krotoszyńskiego.

Naprawiona została nawierzchnia po-

(NOVUS)
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NA DRODZE
FOT. dh W. Kupczyk (OSP Kobylin) & JRG Krotoszyn

Uciekł z miejsca wypadku

30 sierpnia na drodze krajowej numer 36, pomiędzy Kobylinem
a Smolicami, doszło do wypadku
z udziałem kilku pojazdów. Sprawca
zbiegł z miejsca zdarzenia, ale już
następnego dnia został zatrzymany
przez policję.
Do działań ratowniczych zadysponowano po dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i OSP Kobylin oraz jeden zastęp z OSP Smolice,
a także policję i Zespół Ratownictwa Medycznego.
Wskutek zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i zajęli się nią ratownicy medyczni. Następnie przewieziono
ją do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozostali uczestnicy wypadku nie
uskarżali się na żadne dolegliwości.

SŁUŻBA ZDROWIA

– Nasze spotkanie w Warszawie nie
miało na celu wprowadzić jakieś zamieszanie czy zamęt, ale podyktowane było troską
o funkcjonowanie kierowanych przez nas
szpitali – wyjaśnia Krzysztof Kurowski. – Dyrektorzy i samorządowcy wyrazili
zaniepokojenie narzucanymi regulacjami,
które większość szpitali powiatowych
w Polsce postawią w dramatycznej sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Na spotkaniu
przedstawiono analizę danych zebranych
z kilkuset szpitali. Już teraz mamy do czynienia z tendencją zadłużania się placówek.
Ostatnie postanowienia ministra zdrowia
i brak decyzji o zwiększeniu finansowania
szpitali jeszcze bardziej utrudnią ich działalność. Dotyczy to również SP ZOZ w Krotoszynie. Wygląda to tak, że ministerstwo
zdrowia określa, jak mają działać szpitale,

(NOVUS)

POSTULATY SKIEROWANE DO MINISTRA ZDROWIA

Szpitale kontra minister...
Blisko 200 dyrektorów szpitali powiatowych w Polsce, w tym Krzysztof Kurowski – dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie, a także 120 starostów wzięło
udział w spotkaniu, które 30 sierpnia
odbyło się w Warszawie. Zostało ono
zorganizowane jako wyraz zaniepokojenia szefów placówek medycznych
niezaplanowanymi zmianami w polityce zdrowotnej państwa.

Strażacy odłączyli akumulatory
w uszkodzonych pojazdach. Po wykonaniu czynności dochodzeniowych przez
policję z drogi usunięte zostały pozostałości po zdarzeniu.
– Funkcjonariusze ustalili, że kierujący pojazdem marki Mercedes, jadąc ze
Smolic w kierunku Kobylina, zjechał z lewego pasa jezdni i zderzył się z jadącym
z naprzeciwka pojazdem ciężarowym
marki Volvo. Następnie zjechał na prawy
pas jezdni i uderzał w kolejno stojące pojazdy – Peugeot 206, Kia Sportage i Citroena Berlingo. Sprawca oddalił się z miejsca
zdarzenia. Nazajutrz został zatrzymany,
odebrano mu prawo jazdy. Trwa postępowanie w tej sprawie – informuje Bartosz
Karwik z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.

pomija wcześniejsze ustalenia i nakazuje,
byśmy poradzili sobie z tym sami. To jest
bardzo trudna sytuacja – stwierdza dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie.
Spotkanie w Warszawie zorganizował
Ogólnopolski Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, który po konferencji wystosował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego trzy postulaty. Zostały one sformułowane w Stanowisku OZPSP, wypracowanym wspólnie z Zarządem Związków
Powiatów Polskich. W przypadku niespełnienia postulatów dyrektorzy szpitali zapowiedzieli, że zmuszeni będą wypowiadać
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż kierowane przez nich placówki
nie będą miały pieniędzy na pokrycie kosztów, jakie pociągają za sobą ostatnie decyzje
ministra zdrowia. Szpitale nie przyjmą także kolejnych propozycji finansowania
świadczeń, w tym w ramach tzw. „umowy
sieciowej”.
Minister Szumowski zdecydował
o wprowadzeniu od 1 września dodatkowego dodatku, w wysokości 1100 zł, dla
pielęgniarek, który wliczany ma być do wynagrodzenia podstawowego. Tym samym
zmienił postanowienia zawarte w Ustawie
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-

nujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które zakładały, że w latach 2017-2021 systematycznie rosnąć będą wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego. Zapisy tej ustawy są
realizowane przez SP ZOZ w Krotoszynie.
Kolejnym krokiem ministra było przesunięcie terminu – z końca 2019 na 1 stycznia 2019 – wprowadzenia w życie nowych
ustaleń w sprawie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w szpitalach, co
skutkować ma większą ilością zatrudnianych pielęgniarek.
– Stale rosnąca presja płacowa, nasilona przez podpisywanie przez Ministra
Zdrowia porozumienia z kolejnymi grupami zawodowymi bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania i wynikających z nich zobowiązań, skutkuje pogłębieniem niestabilności finansowej szpitali powiatowych. (...) Ministerstwo Zdrowia,
wprowadzając (...) regulacje prawne, przenosi odpowiedzialność prawną za zapewnienie świadczeń zdrowotnych wyłącznie
na podmioty lecznicze, nie stwarzając podmiotom leczniczym odpowiednich ku temu warunków – czytamy w Stanowisku
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Szpitali Powiatowych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

– Zwiększenie finansowania szpitali powiatowych poprzez wzrost o co najmniej 15 procent wyceny świadczeń kontraktowanych z NFZ. Zdaniem dyrektorów
obecna wycena, przy wzrastających kosztach utrzymania szpitali oraz rosnących
płacach personelu, jest zbyt niska. – Zwiększenie war tości umów dotyczyć ma
wszystkich rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania
personelu medycznego i niemedycznego – czytamy w Stanowisku.
– Odroczenie wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek, które skutkować
miałyby od 1 stycznia 2019 r. zwiększeniem zatrudnienia personelu średniego
na oddziałach. Wydane przez ministra zdrowia rozporządzenie w tej sprawie nie
uwzględnia, zdaniem dyrektorów i samorządowców, obecnej sytuacji faktycznej,
w której większość personelu średniego jest w zaawansowanym wieku, a młode pielęgniarki czy pielęgniarze po skończeniu studiów nie podejmują pracy w zawodzie
lub podejmują, ale za granicą. Dyrektorzy szpitali sugerowali, by przepis o wprowadzeniu nowych norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego – skądinąd pozytywny dla pacjentów – mógł obowiązywać wówczas, gdy wzrośnie liczba nowych pielęgniarek. Sygnalizowano też, by ministerstwo podjęło systemowe działania polegające na zmianie systemu kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Obecnie
można ten zawód zdobyć, podejmując jedynie studia. Proponowano, by powrócić
do kształcenia pomaturalnego, bez konieczności studiowania.
– Zmiana w zasadach zatrudniania lekarzy rezydentów, polegająca na zwiększeniu ich liczby w szpitalach powiatowych. Obecnie lekarze rezydenci pracują w zdecydowanej większości w dużych szpitalach klinicznych. Wnioskowano zatem o wprowadzenie zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy, która spowoduje, że znaczna ilość absolwentów podejmie kształcenie specjalistyczne w szpitalach powiatowych, co pozwoli na odnowienie kadry w latach kolejnych. – Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie korzystają z pracy rezydentów, co jest spowodowane przejmowaniem rezydentur przez szpitale kliniczne. W ocenie sygnatariuszy stanowiska
niezbędne jest wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi część okresu rezydentury
będzie realizowana w szpitalach I lub II stopnia systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia sieci szpitali – czytamy w Stanowisku. W krotoszyńskim szpitalu
pracuje pięciu rezydentów.
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WIĘC WIEC

Zespół Lao Che zakończył
cykl koncertów

W minioną sobotę odbył się ostatni
w tym roku koncert z cyklu WIĘC
WIEC!, organizowanego przez Krotoszyński Ośrodek Kultury. Mimo deszczowej aury miłośnicy dobrej muzyki
licznie zjawili się na rynku, by posłuchać takich wykonawców jak Positive, Czesław Mozil i Lao Che.
Positive to lokalny zespół, działający
przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury
od 2009 roku i w głównej mierze wyko-

nujący muzykę typu gospel. W jego skład
wchodzi 11 wokalistów i czwórka instrumentalistów.
Potem na scenę wkroczył Czesław Mozil, którego twórczość słynie z nietuzinkowych żartów i biograficznych anegdot. Artysta wraz zespołem wciągnął publiczność
w zwariowaną podróż do krainy finezyjnych dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przytym szerokiej gamy instrumentów, takich jak szklane dzwoneczki, rozmaite dęciaki, akordeony i ukulele.

Gwiazdą wieczoru był zespół Lao
Che. Pod sceną zebrała się spora grupa fanów z transparentami. Kapela ta jest
trudna do sklasyfikowania pod względem
muzycznym. Można powiedzieć, iż grają
mieszankę rocka, elektroniki i jazzu. Artyści z Lao Che nie zawiedli przybyłych
widzów. Wraz z zakończeniem ich koncertu tegoroczny cykl WIĘC WIEC! przeszedł do historii.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

CZYTELNICTWO

Mała książka - wielki człowiek
Po sukcesie bookstartowego projektu na oddziałach położniczych w całej
Polsce Instytut Książki rusza z nową
odsłoną ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe wyprawki czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci, ale także trzylatki, które
odwiedzą biblioteki biorące udział
w akcji, również w Krotoszynie.
Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany jest w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą, a w niej
książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-

zbioru dziecięcego, mały czytelnik
otrzyma naklejkę,
a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca
o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Wyprawki czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski. Więcej informacji oraz listę placówek biorących
udział w projekcie znaleźć można na stronie www.wielkiczlowiek.pl.
(NOVUS)
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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-

WAKACJE

FOT. Monika Kwiatkowska

Aktywnie spędzony czas

Na okres wakacji ciekawą ofertę
przygotowało Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie. Blisko 350 dzieci z całego powiatu brało udział w rozmaitych zajęciach, organizowanych specjalnie dla nich
podczas pięciu turnusów półkolonii.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn

Brytania, dramat wojenny, 105' – 2D napisy
godz. 21.00 – DYWIZJON 303. HISTORIA
PRAWDZIWA – Polska, wojenny, 115' - 2D

Kino Przedwiośnie
4-5 września
godz. 15.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM – Meksyk,
animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 17.00 – DYWIZJON 303. HISTORIA
PRAWDZIWA – Polska, wojenny, 115' - 2D
godz. 19.00 – 303. BITWA O ANGLIĘ – Polska/Wlk.

Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wieku
4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I LO.
7 września
7. edycja Ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” o
godz. 13.00 w auli I LO im. H. Kołłątaja.

– Zajęcia odbywały się głównie w hali
sportowo-widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie oraz na pobliskim
orliku. Dzieci podzielone były na grupy
wiekowe. Opiekę nad najmłodszymi sprawowali wykwalifikowani wychowawcy
oraz wolontariusze – mówi Monika

8 września
Święto Ulicy – od godz. 15.00 - ul. Batalionów
Chłopskich i sąsiadujące.
Biesiada Sąsiedzka, organizowana przez Radę
Osiedla nr 5 – od godz. 15.00 na terenie SP nr 8.
13 września
Koncert „Monteverdi – Madrigali guerrieri et amorosi”
w wykonaniu włoskiej La Compagnia del Madrigale o
godz. 19.30 w kościele farnym. Wstęp bezpłatny.
15 września
Bieg Charytatywny dla Harcerzy – godz. 12.00,

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

Kwiatkowska, kierowniczka turnusów.
W hali i na orliku przedstawiciele TA
Rozum Krotoszyn, Centrum Tańca Show
Dance, Akademii Piłkarskiej Reissa, Akademii Sztuk Walki Nippon, LAB. Krotoszyn, Power Jump Angelika Szydlak,
ART. Of Dance Jagoda Szkudłapska
i Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury prowadzili ciekawe zajęcia dla najmłodszych.
Zorganizowano także spotkania
z harcerzami i strażnikami miejskimi.
Dzieci miały też okazję zwiedzić komendy policji i straży pożarnej, Urząd Miejski
czy Starostwo Powiatowe. Ponadto były
w kinie na seansie filmowym, w wiosce
indiańskiej we Wrocławiu, wiosce pirackiej w Kościanie, wiosce kowbojskiej
w Choczu oraz w parku Szczygliczka
w Ostrowie Wlkp. Do wyjazdów doszło
dzięki wsparciu magistratu.
– Dziękuję wszystkim partnerom
za udaną współpracę. Przez całe wakacje
dzieci bawiły się wyśmienicie. Już teraz zapraszam wszystkich douczestnictwa wprzyszłym roku – dodaje M. Kwiatkowska.
(GRZELO)

krotoszyński rynek.
16 września
Maraton Fitness na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej
w godz. 15.00-18.00 w hali sportowej przy ulicy
Olimpijskiej.

Smoszew
9 września

Stowarzyszenie „Smoszew Nasza Wioska” organizuje
imprezę KACZOR. Start o godz. 13.00.

Sport

TENIS ZIEMNY

Walczyli o mistrzostwo powiatu

Za nami XVIII Mistrzostwa Powiatu
Krotoszyńskiego w Tenisie Ziemnym
w Grach Pojedynczych o Puchar Starosty Krotoszyńskiego. Organizatorem zawodów było Krotoszyńskie Towarzystwo Tenisowe.
Uczestnicy walczyli w trzech kategoriach wiekowych – do 45 lat, 46-55 lat
oraz powyżej 55 lat. W pierwszych

dwóch najpierw była faza grupowa, następnie pucharowa, a w najstarszej każdy
grał z każdym.
W najmłodszej grupie w półfinałach
Robert Rędzikowski pokonał Kacpra
Grzesińskiego 2: 0 (6: 1, 6: 0), a Filip Jerzyk ograł Bartka Machnika 2: 0
(7: 5, 6: 2). Ten ostatni zajął trzecie miejsce, po zwycięstwie 2: 1 (6: 7, 6: 1, 10: 4)
nad K. Grzesińskim. W finale R. Rędzi-

13

kowski wygrał z F. Jerzykiem 2: 0
(6: 3, 6: 3).
W kategorii 46-55 lat pierwszym finalistą został Paweł Owczarz, który pokonał Andrzeja Kaźmierczaka 2: 0
(6: 1, 6: 4). Z kolei Maciej Przewoźny
z powodu kontuzji skreczował i w finale
znalazł się Waldemar Wronecki. W decydującym pojedynku P. Owczarz był zdecydowanie lepszy, zwyciężając 2: 0
(6: 1, 6: 1). Na trzeciej lokacie uplasował
się A. Kaźmierczak.
W najstarszej kategorii rywalizowali
czterej tenisiści. Triumfował Wiesław Berger, który odniósł trzy zwycięstwa. Kolejne miejsca zajęli Marek Mastalierz i Lechosław Serafiniak.
– W imieniu zarządu KTT dziękuję
staroście Stanisławowi Szczotce za objęcie
patronatu nad kolejnymi mistrzostwami
oraz ufundowanie pucharów. Ponadto gratuluję wszystkim zawodnikom sportowej
postawy oraz dziękuję za wsparcie naszym
sponsorom – powiedział W. Wronecki.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SPORTY WODNE

KOLARSTWO

Kolejny sukces Julii Damasiewicz

Niezwykły wyczyn Kubika

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

45 godzin i 18 minut potrzebował
Krzysztof Kubik, aby pokonać trasę 1008 kilometrów ze Świnoujścia
do Ustrzyk Górnych. Tym samym krotoszynianin pokonał jeden z najbardziej
prestiżowych ultra maratonów w kraju.

W dniach 12-15 sierpnia w Zatoce
Puckiej odbył się finał Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w Kitesurfingu. Bardzo dobrze spisała się mieszkanka Koźmina Wlkp. – Julia Damasiewicz, która zajęła trzecie miejsce
w konkurencji kite oraz była pierwsza w rywalizacji kite mixed.
Przypomnijmy, że uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. ma
za sobą bardzo udane miesiące. Stawała
bowiem na podium w najważniejszych
imprezach krajowych w surfingu i kitesurfingu. W kończących sezon zawodach
Ford Fiesta Active Cup rywalizowało ponad 50 zawodników z kraju i zagranicy.
Przez cztery dni pogoda zmieniała
się jak w kalejdoskopie, co mocno utrud-

niało zmagania. Julia Damasiewicz startowała w konkurencji kite, czyli w wyścigach na hydroskrzydle. W kategorii młodziczek i open women uplasowała się
na trzeciej pozycji w kraju. Zupełną nowością była formuła kite mixed, w której
star towały pary mieszane. W grupie
ośmiu zgłoszonych duetów najlepsi byli
Julia Damasiewicz i Jan Koszowski.
Warto dodać, że ta konkurencja zapowiadana jest na igrzyska olimpijskie
w 2024 roku.
Zawody Ford Fiesta Active Cup były
też podsumowaniem i rozstrzygnięciem
Pucharu Polski. W klasyfikacji generalnej
J. Damasiewicz w formule kite uplasowała się na drugim miejscu w gronie młodziczek oraz w open women.
OPRAC. (GRZELO)

K. Kubik nad polskim morzem pojawił
się 23 sierpnia wieczorem, a start zaplanowany był na sobotni poranek. – Po odbiorze
pakietów startowych musiałem znaleźć
sklep rowerowy. Na szczęście dzień
przed startem, a nie w trakcie jazdy w maratonie, zerwała się linka tylnej przerzutki, co
trzeba było szybko naprawić – opowiada

nasz kolarz.
– Było sporo emocji na samym początku wyścigu. Inni kolarze zakładali czas poniżej 50 godzin bądź planowali w ogóle ukończyć wyścig. Moim celem było pokonanie
ultra maratonu w czasie 40-42 godzin.
Pierwszy postój naposiłek zrobiłem dopiero
na 230 km w Pile – oznajmia K. Kubik.
Warto podkreślić, że uczestnicy co pewien
czas musieli odbić specjalne pieczątki w celu sprawdzenia, czy każdy ukończył trasę
wyznaczoną przez organizatora.
– Dużo moich znajomych miało kryzys w Wagancie na 400 km i rezygnowali
z dalszej rywalizacji. Najtrudniejszy był dla

DART

Triumf Cieślaków w turnieju duetów
25 sierpnia w krotoszyńskim klubie Bila kolejny sezon rozpoczęli zawodnicy
Krotoszyńskiej Ligi Darta. Turniej deblowy wygrali Jacek i Mateusz Cieślakowie, którzy w finale pokonali Przemysława Sawickiego i Marka Golę 4: 1.
Już po raz czwarty przedstawiciele
Krotoszyńskiej Ligi Darta zainaugurowali
sezon rywalizacją deblową. Każdy z graczy miał przyprowadzić osobę, która nigdy nie grała w darta i stworzyć z nią duet, który stanął w turniejowe szranki.

mnie postój w Łowiczu (520 km), gdyż mój
żołądek przeżył sporą rewolucję. Na szczęście później wszystko wróciło do normy – mówi krotoszynianin.
Kubik na linii mety w Ustrzykach Dolnych zameldował się ogodzinie6.23. – Przejechałem 1008 km rowerem non stop. Udało mi się zrealizować największe wyzwanie
wdotychczasowej kolarskiej karierze. Zamierzam ponownie wystartować za dwa lata
i pobić swój rezultat. Dziękuję za wsparcie
rodzinie i przyjaciołom, którzy dopingowali
mnie smsami, na Facebooku, wpisami
na blogu czy rozmowami telefonicznymi.
Mój start możliwy był dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz burmistrza – dodaje K. Kubik.
(GRZELO)

Zawody rozgrywano systemem brazylijskim. Grano do trzech wygranych legów, bez limitu kolejek. Zwyciężyli Jacek
i Mateusz Cieślakowie, którzy w finałowej konfrontacji ograli Przemysława Sawickiego i Marka Golę 4: 1.
Na kolejnych miejscach uplasowali
się Marcin Wojtkowiak i Przemysław
Wieczorek, Ilona Kuznowicz i Maciej
Karolewski, Damian Kluba i Paulina
Karwik, Artur Winiarski i Marcin Nowak oraz Adrian Jasiński i Darian
Hyszko.
20 września odbędzie się pierwszy
turniej czwartkowy.
(GRZELO)
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SIATKÓWKA PLAŻOWA

Mistrzostwa Ziemi Krotoszyńskiej
Dwa duety z Bydgoszczy znalazły się
w finale XIII edycji Mistrzostw Ziemi
Krotoszyńskiej w Siatkówce Plażowej. Zwyciężyli Wojciech i Jakub Nurczyńscy, którzy pokonali 2: 1 Aleksandra Koczorowskiego i Kamila
Więciorkowskiego.
Organizatorem zawodów było Krotoszyńskie Towarzystwo Piłki Siatkowej,
a patronat objęli burmistrz Krotoszyna
i starosta. Do zmagań zgłosiło się 14 par,
ale ostatecznie w szranki stanęło 12, gdyż
dwie nie dotarły z powodu kontuzji,
w tym duet Szymankiewiczów, który wygrał dwie ostatnie edycje turnieju.
Siatkarze zostali podzieleni na trzy
grupy, w których grano systemem każdy
z każdym. Osiem par awansowało do fazy
pucharowej. W ćwierćfinałach Wojciech
i Jakub Nurczyńscy pokonali Mariusza
Cieślaka i Grzegorza Wiertlewskiego 2: 0
(15: 9, 18: 16), krotoszyński duet Maciej
Wita / Paweł Haszek ograł Wojciecha Zalewskiego i Denisa Marchenkę 2: 1
(10: 15, 15: 5, 11: 9), Aleksander Koczorowski i Kamil Więciorkowski z Bydgoszczy okazali się lepsi od Patrycjusza Michora i Grzegorza Gałuszki, zwyciężając 2: 0
(15: 6, 15: 9), a Robert Kowalski i Maciej
Brylewski wygrali z Radosławem Witą

i Łukaszem Karpiewskim 2: 1
(10: 15, 15: 10, 16: 14).
W półfinałach Nurczyńscy pokonali
Witę i Haszka 2: 0 (15: 13, 15: 13), a Koczorowski i Więciorkowski ograli Kowalskiego i Brylewskiego 2: 0 (15: 9, 15: 7).
Trzecie miejsce zajęli Wita i Haszek,
po zwycięstwie 2: 0 (15: 11, 15: 12)
w pojedynku z Kowalskim i Brylewskim.
W finale Nurczyńscy wygrali z Koczorowskim i Więciorkowskim 2: 1 (15: 13,
13: 15, 15: 11).
Miano MVP turnieju przyznano Kamilowi Więciorkowskiemu (Bydgoszcz),
za najlepszego gracza powyżej 40 lat
uznano Wojciecha Nurczyńskiego (Bydgoszcz), natomiast tytuł seniora zawodów

trafił do Wojciecha Zalewskiego (61 lat,
Bydgoszcz).
– Dziękuję wszystkim sponsorom
za pomoc w organizacji XIII edycji mistrzostw. Jesteśmy zadowoleni, że przyjechali do nas zawodnicy z całego kraju. Miło nam słyszeć pozytywne słowa na temat
organizacji, które do nas docierają. O wysokim poziomie turnieju świadczy fakt,
że wielokrotny medalista mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, Mieczysław
Trawkowski z Turku, zakończył zmagania
na fazie grupowej. Już teraz zapraszamy
wszystkich miłośników siatkówki
do udziału w kolejnej edycji – podsumował Krzysztof Kapała, prezes KTPS.
(GRZELO)
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Astra rozgromiona w Słupcy

WTOREK, 4 września 2018

SKP Słupca - Astra Krotoszyn
6:1 (3:0)
BRAMKI: 1:0 – Łukasz Pietrzak (5’), 2:0
– Jakub Woźniak (31’ głową), 3:0 –
Szymon Szczęsny (40’), 4:0 – Kamil
Michalak (50’), 5:0 – Łukasz Jaszczak
(71’), 5:1 – Szymon Polowczyk (84’),
6:1 – Łukasz Pietrzak (92’ głową)
ASTRA: Jarysz (70’ Wojtkowiak) –
Olejnik, Jankowski, Reyer, Polowczyk –
Krystek, Kuszaj (65’ Marciniak),
Stachowiak (70’ Piwowar), Budziak –
Gmerek, Paczków (83’ Adamski)

nym ze starć z rywalem, zerwał – według
wstępnej diagnozy – torebkę stawową.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

GKS Sompolno - Piast Kobylin

Piast znów bez punktów
Bardzo słabe spotkanie rozegrali piłkarze Astry Krotoszyn w minioną sobotę. Podopieczni trenera Krzysztofa
Wewióra przegrali na wyjeździe
z SKP Słupca aż 1: 6.
Mecz od samego początku układał się
źle dla Astry. Już w 5. minucie Łukasz Pietrzak technicznym uderzeniem umieścił
piłkę w siatce. W 31. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego skutecznym
strzałem głową popisał się Jakub Woźniak.
Jeszcze przed przerwą kolejnego gola dla
Słupcy strzelił Szymon Szczęsny.

Po zmianie stron miejscowi nie zwalniali tempa. Na listę strzelców wpisali się
Kamil Michalak i Łukasz Jaszczak.
Przy stanie 5: 0 honorowe trafienie dla
krotoszynian zaliczył Szymon Polowczyk.
W doliczonym czasie gry wynik na 6: 1
ustalił ten, który rozpoczął strzelanie, czyli Ł. Pietrzak.
Nie dość, że Astra sromotnie przegrała, to jeszcze straciła dwóch zawodników.
Bartosz Jarysz musiał opuścić boisko ze
skręconym stawem skokowym. Z kolei
Dariusz Reyer prawie cały mecz grał ze
złamanym nosem, a w końcówce, w jed-

PIŁKA NOŻNA

Ambicja nie wystarczyła

Piast Kobylin zdołał odrobić dwubramkową stratę w wyjazdowym
meczu z GKS-em Sompolno, ale
w końcówce spotkania chwila dekoncentracji w szeregach gości spowodowała, że to jednak miejscowi
zgarnęli komplet punktów.
Gospodarze objęli prowadzenie
w 20. minucie. Po dośrodkowaniu z rzu-

Mimo ambitnej postawy i pozostawienia na boisku przysłowiowego
serca Biały Orzeł Koźmin Wlkp. przegrał na własnym obiekcie z Odolanovią Odolanów 0: 2. Bramki dla przyjezdnych zdobyli Mateusz Sobczak
i Kamil Czołnik.
W pierwszej odsłonie więcej z gry
mieli przyjezdni, co udokumentowali jednym trafieniem. Piłkę z prawej strony boiska otrzymał Mateusz Sobczak i technicznym uderzeniem pokonał Patryka Szulca.
Po przerwie koźminianie zagrali
o wiele lepiej i wraz z upływem kolejnych
minut byli coraz bliżej doprowadzenia
do remisu. Gdy wydawało się, że w końcu
Orły strzelą wyrównującego gola, rywale
podwyższyli na 2: 0 i było po sprawie. By-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
- Odolanovia Odolanów
0:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Sobczak (20’),
0:2 – Kamil Czołnik (94’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Maciejewski,
Kaczmarek, Konopka (60’ Ratajczyk),
Bierła – Lis (85’ M. Miedziński),
Kamiński, Błażejczak, T. Miedziński (70’
Nowakowski), Wciórka (65’ Borowczyk)
– M. Szulc

ły gracz Astry Krotoszyn, Kamil Czołnik,
wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, ustalając rezultat meczu. Warto
dodać, iż po zderzeniu z rywalem boisko
przedwcześnie musiał opuścić Łukasz
Konopka.
(GRZELO)

tu rożnego skutecznym uderzeniem głową popisał się Przemysław Jankowski.
Krótko przed przerwą niefortunnie interweniował Sylwester Kłos i skierował piłkę
do bramki swojej drużyny.
Po zmianie stron Piast ruszył
do ataków i już w 49. minucie bramkarz GKS-u musiał wyciągać piłkę
z siatki. Po krótko rozegranym rzucie
rożnym znakomitym uderzeniem

3:2 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Przemysław Jankowski
(20’ głową), 2:0 – Sylwester Kłos (44’
samobójcza), 2:1 – Mateusz
Wachowiak (49’), 2:2 – Dominik Snela
(53’), 3:2 – Mirosław Szczebelski (87’)
PIAST: B. Kubiak – Kłos, Janowski (88’
K. Jędrzejak), Wosiek, A. Kurzawa –
Kubiak (75’ Kokot), Snela,
Szymanowski, Kaźmierczak –
Wachowiak, Olikiewicz

z przewrotki Mateusz Wachowiak nie
dał szans golkiperowi. Cztery minuty
później był już remis, po indywidualnej
akcji Dominika Sneli.
Goście chcieli pójść za ciosem i przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Stwarzali kolejne sytuacje, ale brakowało
zimnej krwi w polu karnym GKS-u. Za to
gospodarze w samej końcówce skontrowali Piasta i Mirosław Szczebelski pokonał
Bartosza Kubiaka, zapewniając swojej
drużynie komplet punktów.
(GRZELO)

