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KROTOSZYN

50 rowerzystów kontra 100 spadochroniarzy..?
Burzliwy przebieg miało niedawne zebranie mieszkańców krotoszyńskich
Parcelek z udziałem władz gminy. Gorąca dyskusja toczyła się wokół koncepcji
przebudowy ulic Żabiej, Rybiej, Żurawiej
i Słowiczej.
Wedle założeń tej koncepcji większość
dróg na tym obszarze ma mieć szerokość 10
metrów. Jedynie ul. Rybia będzie szersza
o dwa metry w związku z powstaniem pasa
ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej się ze ścieżkami na ul. Szosa Benicka i Kopieczki.
– Ulice mają mieć szerokość10 metrów
z wyjątkiem Rybiej, która zaplanowana jest
na 12 m. Szerokość pasa jezdnego, dwukierunkowego ma mieć6m. Dotego postronie
zachodniej jest chodnik o szerokości 2 m,
a po wschodniej została zaprojektowana ścieżka o szerokości 2 m. Ponieważ
po stronie wschodniej brakuje jeszcze chodnika, zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m. Zostanie więc tylko pół metra
na jakąkolwiek inną infrastrukturę – tłumaczył Michał Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.

Taka koncepcja nie przypadła do gustu
mieszkańcom Parcelek, zwłaszcza tym
z ulicy Rybiej. Chcą oni bowiem, żeby droga była węższa. Jak powiedzieli, zgodnie
zplanem inwestycji musieliby usunąć płoty
i oddać część gruntów. Pojawiały się również głosy, że nie będzie możliwości swobodnego wyjazdu samochodem zgarażu albo że chodnik będzie znajdował się metr
od sypialni.
– Płoty postawiliśmy, zagospodarowaliśmy teren. Okazuje się teraz, że będziemy
musieli to zniszczyć i oddawać grunty
pod drogę. Po co to nam na tak spokojnym
osiedlu? Jakby była węższa droga, wszyscy
byliby szczęśliwi, nie tracąc gruntów. Ludzie

zaczną sobie drogę od Koźmina do Kobylina skracać przez Kopieczki. TIR-y będą jeździć, robiąc hałas. Wjeżdżacie walcem w żywą tkankę osiedla, nie patrząc, kto na nim
mieszka! – bulwersowali się mieszkańcy.
Mieli także żal o to, że sprawa nie była
z nimi konsultowana. – Konsultacje w sprawie opracowania koncepcji były czystą fikcją.
Nie wiemy, co zostało uzgodnione. Panie
burmistrzu, czy ma pan przy sobie mapy, by
pokazać nam, jak ma to wyglądać? – pytali.
Burmistrz nie miał przy sobie mapy. – Konsultacje się odbyły. Przybyli naspotkanie mieszkańcy złożyli swoje wnioski
i uwagi – odrzekł Franciszek Marszałek.
Wobec takiego stanowiska włodarza miesz-

kańcy poprosili oudostępnienie protokołów
z przeprowadzonych konsultacji. Okazuje
się, że takich dokumentów nie ma.
– Z tego, co się dowiedziałem, było to
zwykłe spotkanie, naktórym sobie porozmawialiśmy i tyle – stwierdził jeden z zebranych. Burmistrz oznajmił, że wpłynęło 2030 uwag ztego spotkania izostały one rozpatrzone. – Możliwe, że nie wszyscy zdążyli, że
nie każdy wiedział. My nie zmusimy mieszkańca, by miał taką wiedzę. Apeluję więc, żeby państwo interesowali się tym, co się dzieje. I nie ma problemu, byśmy przeprowadzili konsultacje jeszcze raz – zaznaczył F. Marszałek, dodając, iż ma dobrą orientację
w tym, kto bywa na zebraniach, i dziwi go

obecność nowych osób, które wcześniej się
tymi sprawami nie interesowały.
– Jesteśmy „świeżymi” mieszkańcami,
to są nowe drogi, nie mieszkamy tutaj od15
lat – oburzyli się niektórzy z zebranych. – Przyjeżdżam na Parcelki od 17 lat.
Nie jesteście świeżymi mieszkańcami, bo
wiem mnie więcej, kto i kiedy tutaj zamieszkał – odpowiedział burmistrz. – Proszę państwa, w każdej sprawie w końcu
trzeba dojść do jakiegoś kompromisu. Należy patrzeć na interes wszystkich mieszkańców. Nie jest prawdą, że drogi budowane są
tylko z podatków ludzi mieszkających
na Parcelkach. Rozmawiałem z rowerzystami i mówili, że chętnie tu przyjadą w 50
osób, żeby popierać powstanie ścieżki – mówił F. Marszałek, co jeszcze bardziej
rozsierdziło mieszkańców.
– To jest jawny szantaż! Jak pan może
opowiadać, że przyprowadzi 50 rowerzystów? Ja przyprowadzę 100 spadochroniarzy! To jest śmieszne – skomentował Bartosz Kosiarski, radny miejski i mieszkaniec. – Może pan przyprowadzić 100 spadochroniarzy, ale najlepiej zacząć od przychodzenia na zebrania. Przez te 15 lat pana nie było – zripostował burmistrz.
Na koniec spotkania zdecydowano, by
w ciągu 2-3 tygodni zorganizować kolejne.
Zaplanowano je na 28 maja.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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WARSZAWA

Krotoszyńscy strażacy
na pikniku naukowym

Piknik Naukowy, który organizują
Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, jest największą w Polsce oraz Europie
jednodniową plenerową imprezą, na której prezentowane są nowe technologie,
poświęcone upowszechnianiu nauki
i przyczyniające się do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.
– To wielkie wyróżnienie znaleźć się
wśród około 200 instytucji z Polski oraz
całego świata, prezentujących swoje osiągnięcia i odsłaniających kulisy codziennej
pracy. Najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, służące do edukacji przeciwpożarowej, cieszyły się ogromnym zainte-

FOT. PSP Krotoszyn

11 maja krotoszyńscy strażacy wraz
z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie
na promenadzie zewnętrznej Stadionu Narodowego w Warszawie prezentowali mobilne symulatory zagrożeń pożarowych budynku mieszkalnego i obiektu użyteczności publicznej podczas 23. edycji Pikniku Naukowego pod nazwą „My i maszyny”.

resowaniem. Tym samym propagowaliśmy bezpieczne zachowania wśród szerokiego grona odbiorców – powiedział Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
(NOVUS)

POLITYKA

Dziedziczak chce walczyć o dobre imię kraju
W świetlicy OSP Kobylin poseł Jan
Dziedziczak – były wiceminister
spraw zagranicznych – spotkał się
z mieszkańcami, żeby zachęcić ich
do poparcia jego kandydatury w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Politykowi towarzyszyli poseł Tomasz Ławniczak oraz
Jarosław Kubiak – radny powiatowy.
Jan Dziedziczak przypomniał, że
w pierwotnych założeniach Unia Europejska miała opierać się na wartościach
chrześcijańskich jako fundamencie naszej

cywilizacji. – Te wybory są kilkuwarstwowe – stwierdził. – Przede wszystkim zdecydujemy, jaka będzie Europa i jej wartości. Możliwe jest mocne przesilenie. Nie
wierzcie państwo w tej bajki o Polexicie.
Nasza partia w 2003 roku głosowała
za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Trzeba sobie zadać pytanie, na czym ona
ma być oparta? Jeśli wczytujemy się w założycieli, czyli Schumana, Adenauera
i Gasperiego, to widzimy silne chrześcijańskie korzenie. Po hekatombie II wojny
światowej postanowiono, że nie wolno
dopuścić, by to się powtórzyło. Dlatego

państwa europejskie powinny ze sobą
współpracować gospodarczo, ale także powinny opierać się na wspólnych wartościach, takich jak chrześcijaństwo. Dzisiaj
to Polska realizuje ten sen ojców założycieli, a często nam się zarzuca, że jesteśmy
antyeuropejscy – mówił J. Dziedziczak.
W Parlamencie Europejskim poseł zamierza skupić się na obronie dobrego
imienia Polski, które jest szargane poprzez
rozpowszechnianie kłamstw na temat
„polskich obozów koncentracyjnych” czy
odpowiedzialności za Holokaust. – Swój
mandat chcę wykorzystać do walki o do-

bre imię Polski, bo potrafię to robić. Stworzyłem mnóstwo materiałów na ten temat
i mam doświadczenie. Słyszymy ciągle
o polskich obozach koncentracyjnych,
o rzekomym udziale Polaków w Holokauście. Wiem, jak skutecznie walczyć z tymi
nieprawdziwymi informacjami, szkalują-

cymi nas – Polaków. Będę posłem od walki. Jeżeli komuś zależy na tych tematach
i jeżeli kogoś razi to, że Polaków nazywa się
sprawcami zbrodni II wojny światowej,
a nie ofiarami, to proszę o głosy
na mnie – zaznaczył parlamentarzysta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Leszek Miller z wizytą
w Krotoszynie

15 maja w Krotoszynie gościł Leszek Miller, były premier, obecnie
kandydat Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie Dariusza Rozuma, prezesa Polskiego Związku Sumo, polityk miał okazję poznać tajniki tradycyjnego sportu Japonii oraz
wziąć udział w pokazowej walce
z Aronem Rozumem.
– Dziękuję, że złożył pan wizytę
w Krotoszynie – mówił na konferencji
prasowej D. Rozum. – Wszystkie sukcesy
Polskiego Związku Sumo nie miałyby
miejsca, gdyby drzwi Ministerstwa Sportu za pana rządów były zamknięte. Otrzymałem od pani Krystyny Łybackiej zapewnienie pomocy, dzięki czemu ta dyscyplina sportu zyskała przyjaciela. Pani
minister wydała odpowiednie zarządzenie i sumo mogło oddzielić się od Polskiego Związku Zapaśniczego, stając się samodzielną organizacją. To ogromny
wkład w rozwój tej dyscypliny w naszym
kraju – podkreślił prezes PZS.
Leszkowi Millerowi towarzyszył Wiesław Szczepański – przewodniczący wojewódzkich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak wyjaśnili, wizyta
w Krotoszynie jest jedną z wielu w trakcie
obecnej kampanii wyborczej. Były premier do dnia wyborów zamierza odwiedzić wszystkie powiaty w województwie
wielkopolskim.
– Chcemy spotykać się ze zwykłymi
ludźmi na rynkach, na bazarach – powiedział L. Miller. – Uważam, że tegoroczna
kampania wyborcza jest ważna z dwóch
powodów: tego, co się dzieje w Unii Euro-

pejskiej – mam tu na myśli m. in. Brexit – oraz zachowania naszych władz, które okazują daleko idący sceptycyzm i niechęć do funkcjonowania UE. Teraz retoryka się zmieniła, ale ja pamiętam, jak premier Szydło usuwała flagi europejskie z budynków rządowych, a prezydent mówił
o „wyimaginowanej wspólnocie”. To, że
dzisiaj flagi UE zostały otrzepane z kurzu,
jest tylko pozą do wyborów. Jeśli zostanę
wybrany do Parlamentu Europejskiego, to
będę tam, gdzie zachodzą procesy pogłębienia integracji europejskiej i ustalania nowego budżetu. Dlatego apeluję do Polaków, żeby poszli na wybory, bo od frekwencji będzie wiele zależało, m. in. to, czy Wielkopolska będzie miała swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim
Kandydat Koalicji przypomniał też,
że Polska od czasu wstąpienia do Unii
otrzymała 110 miliardów euro, a Wielkopolska w sumie 70 miliardów złotych. Jego zdaniem dało to duży impuls rozwojowy dla całego kraju. Kandydat na europosła przedstawił swój program wyborczy,
w którym zawarł sprawy istotne dla naszego województwa. – Po pierwsze – ochrona zdrowia, czyli poziom opieki szpitalnej, wyposażenie w sprzęt.
Po drugie – szlaki komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Dużo zostało
zrobione, ale nie wszędzie mamy obwodnice. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne.
Po trzecie – energetyka, czyli walka ze
smogiem i o czyste powietrze. Chcę to realizować w ścisłej współpracy z samorządami, które mają największy udział
przy otrzymywaniu środków unijnych – wyjaśnił były premier.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Próbował udusić kobietę
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 59-latkowi, któremu – w oparciu
o dokonane ustalenia, w tym zeznania świadków oraz opinię biegłego – zarzucono usiłowanie dokonania zabójstwa mieszkanki naszego
powiatu.
– Jak ustalił prokurator, 6 maja podejrzany, wykorzystując fakt, że pokrzywdzona znajdowała się sama na podwórzu
swojej posesji, podbiegł do niej i – krzycząc, że ją udusi i zabije – obiema rękoma,

działając w zamiarze pozbawienia życia,
złapał ją za szyję. Zaciskał na niej palce
i wciskał kciuki w krtań, przez co kobieta
miała trudności w oddychaniu. Efektem
tego czynu są obrażenia ciała w postaci
zsinień i zadrapań. Na szczęście 59-latek
zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi
na interwencję mężczyzny przebywającego w sąsiedztwie – informuje Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
W oparciu o dokonane ustalenia mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa oraz dwa kolejne zarzuty, dotyczą-

ce pokrzywdzonej i jej koleżanki w okresie
poprzedzającym zdarzenie z 6 maja.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do winy i złożył
wyjaśnienia, w których zakwestionował
swój udział w zdarzeniu. Zarzucane mężczyźnie przestępstwa, z powodu warunków recydywy kwalifikowanej, zagrożone
są karą od 12 lat pozbawienia wolności,
karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy w Krotoszynie uwzględnił ów
wniosek.
(NOVUS)

Z POLICJI

Aresztowany za posiadanie WYPADEK
Motocyklista uderzył w samochód
dziecięcej pornografii

– Zatrzymany na polecenie prokuratora mężczyzna zastał przesłuchany
w charakterze podejrzanego i przyznał się
do przedstawionych mu zarzutów – mówi Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Jak
ustalono, był już wcześniej skazany za podobne przestępstwo na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym jej za-

wieszeniem na okres próby pięciu lat.
Przestępstwo z art. 202§3 K. K. zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje
w toku, na jego dalszym etapie prokurator
planuje uzyskać kompleksową opinię biegłych z zakresu informatyki oraz biegłego
antropologa w celu oceny wieku rozwojowego osób, których wizerunki znajdują
się na nośnikach zabezpieczonych podczas przeszukania miejsca zamieszkania
podejrzanego.
Z uwagi na zagrożenie surową karą
i obawę matactwa prokurator wystąpił
do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania na okres
trzech miesięcy, który to wniosek został
uwzględniony.
(NOVUS)

11 maja w na drodze powiatowej ze
Zdun w kierunku Kobylina, w miejscowości Siejew, doszło do wypadku
drogowego z udziałem motocyklisty. 19-letni kierowca jednośladu został przetransportowany do szpitala.
W akcji ratowniczej brały udziały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie, OSP Zduny i OSP Baszków, ratownicy medyczni i funkcjonariusze policji. Jak ustalono, doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Osoby podróżujące autem nie odniosły żadnych obrażeń, natomiast kierujący motocyklem leżał na drodze obok
swojego pojazdu.
Po zabezpieczeniu terenu działań
strażacy przystąpili do udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej na stabilizacji kręgosłu-

FOT. JRG Krotoszyn, dh Mateusz Nele (OSP Zduny)

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 40-letniemu mieszkańcowi
naszego powiatu, który jest podejrzany o posiadanie na twardym
dysku swojego komputera, w celu
rozpowszechniania, treści pornograficznych z udziałem małoletnich
w postaci co najmniej 207 zdjęć
i 43 filmów.

pa przy użyciu kołnierza ortopedycznego
oraz noszy typu deska. Potem zajął się
nim Zespół Ratownictwa Medycznego.
Z uwagi na jego obrażenia lekarz podjął
decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli
miejsce do lądowania, po czym pomogli
personelowi medycznemu w przetransportowaniu osoby poszkodowanej
do śmigłowca.
– 19-letni kierowca motocykla podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w tył prawidłowo jadącego pojazdu marki Ford Focus. Nie
stwierdzono obecności alkoholu we
krwi poszkodowanego. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia bada krotoszyńska policja – mówi Piotr Szczepaniak,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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REKREACJA

Nocą po zakamarkach historii Rajd dla miłośników

Oglądanie zabytków, warsztaty, konkursy, śpiewanie pieśni patriotycznych – to niektóre z wielu atrakcji,
jakie czekały na uczestników kolejnej edycji Nocy Muzeów w naszym
powiecie.
W Zdunach mieszkańcy mieli okazję zapoznać się ze znanymi i nieznanymi opowieściami związanymi z powstaniem wielkopolskim. Zwiedzano także
sale muzealne, wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. W podziemiach zdunowskiego muzeum przygotowano poczęstunek.

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, oprócz
nocnego zwiedzania ekspozycji stałej,

w muzealnych podziemiach przygotowano wystawę fotografii Leszka Zdracha
pod tytułem „Krotoszyn – miejsca niedostępne”. Z kolei w kąciku średniowiecznym można było przymierzyć elementy
zbroi czy „skorzystać” z usług kata.
Atrakcją tegorocznej Nocy Muzeów był konkurs „Poszukiwacze skarbów”, który polegał na szukaniu i zbieraniu ukrytych na ekspozycji stałej replik
średniowiecznych monet – groszy praskich. Ich znalezienie uprawniało do skorzystania ze wspomnianych wcześniej
atrakcji. Uczestnicy muzealnej nocy mogli też wziąć udział w losowaniu nagród
ufundowanych przez Urząd Miejski
w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

książek i rowerów
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera, wespół z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – koło Krotoszyn i sołectwem Dzierżanów już
po raz dziewiąty zorganizowała Rajd
Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”.
W imprezie uczestniczyło ponad 50
osób. W tym gronie znaleźli się bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy kolarstwa,
a także członkowie Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego AS Biadki.
Zanim rowerzyści ruszyli na trasę,
na parkingu przy bibliotece wszystkich
powitali Ewa Bukowska – dyrektor
KBP – oraz burmistrz Franciszek Marszałek. Przy okazji przypomniano o zasadach
bezpieczeństwa, obowiązujących na tego
typu wyprawach. Kierownikiem rajdu
był Mariusz Karbowiak.
Trasa wiodła przez Konarzew i Trafary
do Dzierżanowa. Po drodze grupa zatrzymywała się w miejscach związanych z historią regionu – z okresem napoleońskim,
powstaniem wielkopolskim czy II wojną
światową. Przy okazji cykliści poznawali

walory przyrodnicze i krajoznawcze okolic,
przez które przejeżdżali. Fakty historyczne
w interesujący sposób przedstawiał dr
Edward Jokiel – prezes krotoszyńskiego
koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
W Dzierżanowie na uczestników rajdu czekał słodki poczęstunek i ognisko,
na którym pieczono kiełbaski. Zorganizowano także konkurs literacki i quiz historyczny.
(NOVUS)

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

Borownica - miejsce najcięższych walk
18 maja koło terenowe PTTK w Zdunach zorganizowało 44. Rajd „Spotkanie z wiosną”. Uczestnicy udali się
w okolice Szańca Powstańczego w Borownicy – miejsca najcięższych walk
podczas powstania wielkopolskiego.
Przy Szańcu Powstańczym przedstawiciele władz gminy Zduny i miejscowego oddziału PTTK złożyli wiązanki kwiatów, upamiętniając poległych powstańców. Na uczestników rajdu czekała w tym
miejscu nie lada atrakcja – rekonstrukcja
walk powstańczych, przygotowana przez
Ostrowską Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Ponadto zorganizowano konkursy – piosenki turystycznej, sprawnościowe i na najliczniejszą grupę.
Szaniec powstańczy jest pomnikiem
symbolizującym rejon Borownicy, Chachalni i Zdun, gdzie toczyły się najcięższe
walki w czasie powstania wielkopolskie-

go. Pod Borownicą zginęło kilkunastu powstańców (w tym pięciu zatrutych gazami). Niemcy użyli artylerii, gazów bojowych i miotaczy min.
W celu upamiętnienia tych zdarzeń
zdunowskie koło PTTK w 1968 roku
(50. rocznica powstania) rozpoczęło sypanie w miejscu walk pamiątkowego szańca
z kamieni polnych (dokładanie kamieni

trwa nieprzerwanie). Wokół niego stoją
dawne słupy graniczne z wyrytymi literami: P – Polska, D – Deutsch. W latach 1918-1919 wyznaczały one granicę
przebiegającą w okolicach Zdun.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

SANPEID

Bądźmy wolni od używek!
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie odbyło
się podsumowanie powiatowego
etapu konkursu plastycznego „Palić – nie palić? Oto jest pytanie!”,
skierowanego
do
uczniów
klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, a partnerami są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.
W jury znaleźli się Małgorzata Mielcarek – zastępczyni naczelnika Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie, Beata
Ulbrych – kierownik galerii Refektarz
w Krotoszynie, Natalia Snadna – kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Krotoszy-

nie i Renata Drygas – młodsza asystent
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia. Pierwsze miejsce przyznano Julii Udzik (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.), która wyprzedziła Kingę
Ciesielską (Szkoła Podstawowa w Gorzupi) i Jana Krysmalskiego (Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach). Ponadto wyróżniono Magdalenę Machnik (Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach), Gabrielę
Pocztę (Szkoła Podstawowa w Biadkach),
Mateusza Kaniewskiego (Szkoła Podsta-

wowa w Mokronosie), Zofię Polną (Szkoła Podstawowa w Smolicach), Jakuba Troczyńskiego (Szkoła Podstawowa nr 1
w Koźminie Wlkp.), Aleksandrę Kowalską (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie
Wlkp.) i Michała Krzyżaniaka (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.).
Najlepsza praca zostanie przesłana
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, by „rywalizować” w kolejnym etapie konkursu.
Przy okazji wręczono nagrody
za konkurs na film do projektu „Szkoła
wolna od używek”. Zwycięzcami zostali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. – Irena Tanaś, Oliwia Oczkowska, Karolina Pierunek, Maria Popowicz, Milena Miernicka,
Maria Krawiec i Remigiusz Kempa – pod opieką Anety Michalak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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BEZPIECZEŃSTWO

Uważajmy na oszustów!

W piątek w Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
z Mikołajem Lechmanem – powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. Rozmawiano o oszustwach
dokonywanych przez osoby podające się za dostawcę energii elektrycznej lub gazu.
W ostatnim czasie w powiecie krotoszyńskim wzrosła aktywność przedstawicieli firm proponujących zawarcie umów
na dostawę energii elektrycznej i gazu.
Nierzadko osoby te posługują się metodami, które zaciemniają obraz sytuacji faktycznej. Potencjalnym klientom (często są
to osoby starsze) proponuje się w istocie
zawarcie nowych umów z nowym dostawcą przy stwarzaniu pozorów („ja z gazowni jestem…” albo „z energetyki mnie
przysłali...”), iż chodzi jedynie o zmianę

dotychczasowych warunków umowy
na korzystniejsze („pokażemy państwu,
że możecie mniej płacić za prąd...”).
– Apelujemy do mieszkańców powiatu, szczególnie do osób starszych, o zachowanie jak najdalej posuniętej ostrożności przy zawieraniu takich
umów – mówił Mikołaj Lechman. Jak
podkreślił, z roku na rok rośnie świadomość obywateli w kwestii zawierania
umów, ale nadal wiele osób przychodzi
do niego po pomoc z powodu podpisania
niekorzystnej umowy. Przyznał też, że
w 2018 udzielił aż 96 porad dotyczących
dostawców energii. Konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc powiatowego
rzecznika konsumentów. Porad udziela
także Punkt Informacyjny dla Odbiorców
Energii i Paliw Gazowych przy Urzędzie
Regulacji Energetyki.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

POLITYKA

PAMIĘTAJMY:
– należy sprawdzić, z kim mamy do czynienia; można na przykład zadzwonić
pod numer dotychczasowego sprzedawcy i zapytać, czy to jego akwizytor
był w naszym domu
– nie pozwalajmy na kopiowanie (np. poprzez wykonanie zdjęcia telefonem
komórkowym) wszelkich dokumentów zawierających nasze dane osobowe
i finansowe – np. faktur oraz dowodów tożsamości
– jeśli nawet jesteśmy zainteresowani ofer tą, nie ma obowiązku podpisania
umowy „od razu” w obecności przedstawiciela handlowego; poprośmy o pozostawienie przez niego danych lub proponowanej treści umowy, tłumacząc,
że musimy ją przeanalizować i skonsultować (np. z dziećmi, z prawnikiem itd)
– musimy pamiętać, że mamy prawo do odstąpienia od umowy; zgodnie z prawem konsument ma 14 dni na rezygnację z umowy zawar tej poza lokalem
przedsiębiorcy (np. podczas wizyty akwizytora.); proponując umowę, przedstawiciel firmy powinien zostawić nam również formularz odstąpienia od niej.

Chcemy zmienić Unię Europejską

CASTING

Pierwszy krok do kariery
W Galerii Krotoszyńskiej odbył się casting dla dzieci i młodzieży, którzy chcieliby spróbować swoich sił w na planie filmu, serialu bądź reklamy. Organizatorem wydarzenia była Galeria Twarzy
z Centrum Filmowego ATV FILM
Galeria Twarzy działa na rynku od 17
lat. Współpracuje z największymi producentami w branży filmowej, telewizyjnej,
reklamowej. Ma na koncie tysiące z powodzeniem zrealizowanych projektów. Wykonywała zlecenia w takich prestiżowych
produkcjach filmowych jak m. in. „Mia-

sto 44”, „Bitwa Warszawska”, „Bogowie”,
„Wałęsa – człowiek z nadziei”, „W ciemności” czy w bijących rekordy popularności serialowych hitach – „Ranczo”, „M jak
miłość”, „Czas honoru”, jak również w takich programach jak „X Factor”, „Mam talent”, „The Voice of Poland”.
(NOVUS)

13 maja w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej mieszkańcy mieli okazję
spotkać się z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim – ,,jedynką”
na wielkopolskiej liście Prawa
i Sprawiedliwości w wyborach
do Parlamentu Europejskiego.
Zdzisław Krasnodębski podsumował
swoją 5-letnią pracę w Parlamencie Europejskim w roli wiceprzewodniczącego. – W europarlamencie skupiłem się
na kwestiach polityki energetycznej, zabiegając m. in. o zwiększenie bezpieczeństwa Polski w zakresie zaopatrzenia w gaz
i energię elektryczną – mówił. – Aktyw-

nie walczyłem na rzecz polskich przedsiębiorstw, doprowadzając do wynegocjowania korzystnych warunków udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programach unijnych czy też podnosząc kwestię konieczności wyrównania szans firm
rodzinnych w konkurencji z dużymi koncernami międzynarodowymi. Jako przewodniczący grupy roboczej Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów ds. demografii i polityki rodzinnej wspierałem
rozwiązania stymulujące polepszenie sytuacji polskich rodzin.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości
wspomniał również o wzmacnianiu pozytywnego wizerunku kraju na arenie

międzynarodowej i przełamywaniu stereotypowej narracji na temat Polski. Z jego inicjatywy w Parlamencie Europejskim zorganizowano wystawę historyczną „550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”. Miała ona na celu pokazanie
zagranicznej opinii publicznej korzeni
polskiej demokracji, opartej na długoletniej tradycji.
Priorytetem w działalności Z. Krasnodębskiego było także budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich, które
muszą opierać się na wzajemnym zrozumieniu. – W rozmowach z zagranicznymi kolegami często przekonywałem się,
jak duża jest nieświadomość w kwestii
podstawowych faktów o okupacji niemieckiej w Polsce. Trzeba otwarcie
o tym z nimi rozmawiać – zaznaczył
profesor.
Z. Krasnodębski stwierdził, że najbliższe wybory mogą radykalnie zmienić europejską scenę polityczną. – Z tego miejsca
chciałbym zachęcić wszystkich, by iść głosować. Jest takie przekonanie, że te wybory
mogą zmienić układ sił w Unii Europejskiej. Wszyscy mówią o licznych korzyściach płynących z naszego członkostwa.
Chcemy zmienić Unię Europejską w niektórych jej aspektach – oznajmił polityk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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BANKOWOŚĆ

Właściwe zarządzanie własnymi finansami
Kiedykolwiek ktokolwiek z nas zadaje
sobie pytanie, jak zarządzać swoimi finansami, na myśl przychodzą sytuacje
w życiu, gdy bardziej lub mniej rozważnie
podejmowaliśmy decyzje finansowe.
Niestety, często bywa tak, że nie myślimy
o ich konsekwencjach w przyszłości.
Przecież rachunek, który mam w banku, jest dobry... Właśnie... Pytanie, czy jest
właściwy, czy był taki, kiedy go otwieraliśmy. Oferty banków się zmieniają, co chwilę wprowadzane są nowe rozwiązania, które
mogą ułatwić nam bankowanie, albo też takie, które z pomocą jednej zmiany mogą
przynieść nam wcale niemałe oszczędności.

Zatrzymajmy się więc nachwilę izobaczmy,
jaka jest dzisiejsza rzeczywistość finansowa.
– Niedawno mój przyjaciel poprosił
mnie o analizę swoich finansów. Dokonaliśmy jej wspólnie iokazało się, że – robiąc tylko kilka prostych czynności – możemy zaoszczędzić miesięcznie blisko 30 zł, a mówimy tu o oszczędnościach związanych tylko
z prowadzeniem rachunku osobistego. Gdy
zaczęliśmy analizować kolejne posiadane
produkty, okazało się, że kolejne oszczędności są na wyciągnięcie ręki – mówi Tomasz
Gierko z Finup Partner Krotoszyn.
Co zatem zrobić? Wystarczy odwiedzić
bank, w którym mamy rachunek osobisty,
albo udać się do specjalisty, który pomoże

KROTOSZYN

W ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich 11 maja mieszkańcy
Krotoszyna mogli aktywnie spędzić
czas na nowym kompleksie sportowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zwiedzającym udostępniono boisko, bieżnię i skocznię,
a także siłownię przystosowaną
do osób niepełnosprawnych.
W sobotnie przedpołudnie na boisku
pojawiły się całe rodziny. Dzieci z dziad-

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Aktywna sobota

kami i rodzicami ćwiczyły pod czujnym
okiem nauczyciela wychowania fizycznego, Grzegorza Wiertlewskiego, oraz

nam w tej analizie. Wystarczy ostatni miesięczny wyciąg z naszego rachunku, krótka
historia konta bądź umowa kredytowa, jaką
mamy zawartą z bankiem, lub inny dokument potwierdzający zawartą umowę.
Niestety, w myśl zasady, że nowy klient
ma lepiej, warto rozważyć zmianę, mimo że
często myślimy o tym, iż to bardzo trudne
lub niemożliwe. Wcale tak być nie musi.
Wystarczy tylko zatrzymać się na chwilę
i poddać weryfikacji nasze finanse, by
przy kolejnym zadaniu sobie pytania, czy
właściwie zarządzam finansami, odpowiedzieć twierdząco icieszyć się zoszczędności,
które mamy na wyciągnięcie ręki.
(RED)

uczniów w ramach akcji „Aktywny powiat krotoszyński”. Przypomnijmy, że boisko przy ZSP nr 2 powstało w ramach
projektu o nazwie „Przebudowa boiska
szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta
w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”, zrealizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2018 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 357 925,63 zł z dofinansowaniem w wysokości 1 154 236,78 zł.
OPRAC. (NOVUS)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Darterzy walczyli o puchary

PŁYWANIE

Multimedalista
Powroźnik
Świetnie spisał się Konrad Powroźnik w Gliwicach, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu Niesłyszących. Nasz zawodnik zdobył aż
siedem medali.
Dla pochodzącego z Krotoszyna
re pre zen tan ta WKS Śląsk Wro cław
były to bardzo udane zawody. Konrad
wywalczył pięć złotych, jeden srebrny
oraz jeden brązowy medal. Okazał się
najlepszy na 100 m stylem motylkowym (1: 01: 16), 200 m dowolnym
(2: 02: 77), 50 m motyl kowym
(26: 99), 100 m dowolnym (55: 39)
oraz 200 m zmiennym (2: 23: 38). Ponadto był drugi na 50 m dowolnym
(25: 40). Siódmy medal wywalczył
w szta fe cie 4x50m sty lem mie sza nym.

– Uważam, że moje wyniki są dobrym prognostykiem przez mistrzostwami świata w Brazylii. Przede mną kolejny
sprawdzian na zawodach w Olsztynie.
Chciałbym podziękować mojemu klubowi z Wrocławia oraz trenerom, Kazimierzowi Bauerowi i Jurijemu Szczykowowi,
za przygotowanie do mistrzostw – skomentował K. Powroźnik.
(GRZELO)

Za nami IV Otwarte Mistrzostwa
Krotoszyna w Steel Darta. Pierwszego dnia imprezy pary walczyły
o Puchar Starosty Krotoszyńskiego, a nazajutrz indywidualnie rywalizowano o Puchar Burmistrza Krotoszyna.
Mistrzostwa były zarazem ostatnim
turniejem sezonu Krotoszyńskiej Ligi
Darta. Do zmagań deblowych przystąpiło 14 par, które podzielono na cztery grupy. Wśród pań najlepsze okazały się Izabela Bajer i Marta Pawlicka.

W rywalizacji męskiej bracia Bonawenturczykowie w ćwierćfinale ograli braci Pawlickich 3: 1, a następnie przegrali
z Jackiem Cieślakiem i Marcinem Wojtkowiakiem 1: 3. Z kolei Przemysław Sawicki
i Adrian Jasiński wygrali 3: 1 ze Zdzisławem Jusiakiem i Sławomirem Olgrzymkiem, a potem nie dali rady rywalom z Jarocina – Norbertowi Pecynie i Bartoszowi
Derwichowi, ulegając 0: 3. W finale jarocinianie ograli naszych darterów 4: 2.
W turnieju indywidualnym kobiet
tytuł obroniła Anna Kowalczyk, pokonując w finale Danutę Pawlicką 4: 1. W pół-

finałach zawodniczka z Ostrowa Wlkp.
ograła Martę Pawlicką 3: 1, a D. Pawlicka
wygrała z Iloną Kuznowicz 3: 0.
Rozgrywki panów to świetna postawa N. Pecyny, który po deblowym triumfie był najlepszy także w zmaganiach indywidualnych. Jarociński darter pokonał
Marcina Kowalczyka 3: 0, Kamila Bonawenturczyka 4: 1, Przemysława Pawlickiego 4: 2 i Mateusza Szczepaniaka
z Ostrowa Wlkp. 5: 3. Z grupy krotoszynian najlepiej spisał się P. Pawlicki, który
ograł Z. Jusiaka 3: 0 i Michała Matuszewskiego 4: 0, zapewniając sobie drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej KLD.
Sezon ligowy zakończy turniej masters, który odbędzie się 8 czerwca. Awansowało do niego sześć najlepszych zawodniczek – A. Kowalczyk, M. Pawlicka, D.
Pawlicka, E. Pawlicka, Nina Lech-Musialska oraz I. Kuznowicz. Grono darterów
może natomiast wzrosnąć do 20, ponieważ na 16. miejscu plasuje się aż pięciu
graczy z identyczną ilością punktów.
– Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników ligi – powiedział Przemysław Pawlicki, prezes SKLD. – Nasze
rozgrywki mogły się toczyć dzięki wsparciu partnerów – Intermarche, Meblex-Rawicz oraz Pawłowi Galei, właścicielowi Centrum Bilardowego Bila. Zapraszam wszystkich na turniej masters, który
będzie chyba najmocniej obsadzony
w ciągu ostatnich lat.
(GRZELO)
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Postawa młodzieży napawa optymizmem

Turniej dla miłośników gry FIFA
W niedzielę, 2 czerwca, o godzinie 11.00
w sali Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
rozpocznie się trzeci turniej PlayStation
FIFA KLF CUP 2vs2. Organizatorem wydarzenia jest Krystian Jankowski, we
współpracy z Krotoszyńską Ligą FIFA.

Zawodnicy klubów z naszego powiatu rywalizowali w zawodach Pucharu Polski Młodzików i Kadetów w Sumo w Nowinach niedaleko Kielc.
W klasyfikacji drużynowej drugie
miejsce zajęła ekipa Towarzystwa
Atletycznego Rozum Krotoszyn.
W gronie młodziczek cztery medale
wywalczyły reprezentantki UKS Samson
Kobylin. Na drugim miejscu uplasowała
się Klaudia Matysiak (+65 kg), a brąz zdobyły Zofia Sobczak (55 kg), Aleksandra
Osman (60 kg) i Adrianna Biedermann
(+65 kg). W grupie młodzików na najwyższym stopniu podium stanął Filip
Urbaniak (TA Rozum – 35 kg), a brązowe krążki wywalczyli Aleksander Nowak
(UKS Samson – 40 kg), Antoni Grenda

(UKS Samson – 45 kg) i Mateusz Szafraniak (UKS Samson – 50 kg).
Nasze kadetki siedem razy stawały
na podium. Zuzanna Krystek (TA Rozum) była druga w kat. +70 kg i open, Lena Andrzejak (TA Rozum) zgarnęła srebro w kat. 70 kg i brąz w kat. 65 kg, Nikola Śliwowska (UKS Samson) zajęła trzecie
miejsce w kat. 65 kg i 70 kg, a Oliwia Kuś
(UKS Samson) zdobyła brąz w 55 kg.
W rywalizacji kadetów Mikołaj Mrowiński (TA Rozum) był trzeci
w kat. 75 kg i w open, Gabriel Szydłowski
uplasował się na drugiej pozycji w open,
a Tymoteusz Ratajczyk wywalczył brąz
w kat. 55 kg.
Krotoszyński klub w klasyfikacji drużynowej był drugi.
(GRZELO)

ZAPASY

Medale naszych zawodników

Zapaśnicy UKS Olimpijczyk Sulmierzyce z powodzeniem walczyli na zawodach młodzików w Olsztynie i Pieszycach. Z kolei Robert Baran z LKS
Ceramik Krotoszyn bardzo dobrze
spisał się w memoriale na Ukrainie.
W ogólnopolskich zawodach młodzików w Olsztynie udział wzięło dwóch zawodników sulmierzyckiego klubu i obaj
zdobyli medale. W kategorii 52 kg
na drugim miejscu uplasował się Przemysław Wizner, a w kat. 100 kg trzeci był Filip Cierniejewski.
Podopieczni Rafała Patalasa medale
przywieźli także z Międzynarodowych

Mistrzostw Młodzików i Młodziczek
w Pieszycach. Na najwyższym stopniu
podium stanęli P. Wizner (52 kg) i Antonina Cierniejewska (58 kg), a brąz wywalczyli Dominika Grobelna (62 kg) i F.
Cierniejewski (100 kg).
W XXIII Outstanding Ukrainian
Wrestlers and Coaches Memorial w Kijowie startował Robert Baran. Zapaśnik Ceramika Krotoszyn w pierwszej rundzie
konfrontacji finałowej, w której zmierzył
się z reprezentantem gospodarzy, doznał
kontuzji i był zmuszony poddać walkę.
Wcześniej pokonał rywala z Armenii
(11: 0) oraz innego Ukraińca (2: 0).
(GRZELO)

To już trzecia edycja zawodów o nazwie
KLF CUP. – Dwie poprzednie, organizowane
przez nas imprezy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. W pierwszej rywalizowano indywidualnie, a w drugiej w parach.
Stwierdziliśmy, że zmagania duetów dały
uczestnikom wiele frajdy, dlatego zostaliśmy

przy tej opcji. Czekamy na zgłoszenia 16 par,
które podzielone zostaną na cztery grupy – mówi K. Jankowski.
Turniej rozgrywany będzie na czterech
stanowiskach, a finały na dużym ekranie.
Wpisowe od pary wynosi 40 zł. – Już teraz
chciałbym podziękować Krotoszyńskiemu
Ośrodkowi Kultury za udostępnienie miejsca
do rywalizacji oraz wszystkim partnerom zaangażowanym w projekt – SPAWPOL, ADI,
Beta Kierakowicz, MINAR, Ferrum, Petra
i Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej KROTOSZYN – dodaje K. Jankowski.
(GRZELO)
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Stracone dwa punkty

Piast Kobylin prowadził na własnym
boisku z Piastem Czekanów 1: 0
i miał okazje na kolejne gole. Zamiast jednak dobić gości miejscowi
pozwolili na doprowadzenie do remisu i pojedynek zakończył się podziałem punktów.

Piast Kobylin – Piast Czekanów
1:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Tomasz Kokot (13’),
1:1 – Sebastian Smolarek (55’ głową)
PIAST: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
S. Wosiek, Ratajczak – Wciórka,
Szymanowski, Snela, E. Jędrzejak (71’
Kowalski) – Wachowiak, Kokot (71’ Knuła)

PIŁKA NOŻNA

Podział punktów z Polonusem

Z wyjazdowego spotkania z Polonusem Kazimierz Biskupi drużyna Astry
Krotoszyn przywiozła jeden punkt.
Po pierwszej połowie prowadzili
miejscowi, ale zespół Krzysztofa Wewióra zdołał doprowadzić do remisu
za sprawą Szymona Jankowskiego.
Przyjezdni przystępowali do tej
konfrontacji bez Patryka Powalisza

i Mateusza Mizernego. W pierwszej połowie krotoszynianie prezentowali się
słabo, z czego skorzystali gospodarze,
obejmując prowadzenie w 24. minucie.
Piłkę w środku boiska stracił Łukasz Budziak, następnie trafiła ona do będącego
w narożniku pola karnego Krzysztofa
Słowińskiego, a ten oddał mocny strzał,
zmuszając Patryka Wojtkowiaka do kapitulacji.

WTOREK, 21 maja 2019

Kobylinianie przystępowali do tego
meczu bez dwóch czołowych ofensywnych zawodników. Trener Jarosław Plota
nie mógł skorzystać z Patryka Kamińskiego i Jakuba Smektały. Mimo to gospodarze w pierwszej połowie zdecydowanie
przeważali.
W 13. minucie wynik otworzył Tomasz Kokot, który uderzył z 25 metrów.
Piłka skozłowała na nierównej murawie
i zupełnie zmyliła bramkarza przyjezdnych. Niedługo potem kobylinianie mogli
prowadzić 2: 0. Po dograniu Patryka
Wciórki defensor z Czekanowa o mało
nie skierował piłki do własnej bramki, ale
ostatecznie ta odbiła się od poprzeczki.
Świetną okazję miał także Mateusz Wachowiak, ale niestety przegrał pojedynek
sam na sam z golkiperem gości.
Po zmianie stron gra się wyrównała,
a niewykorzystane sytuacje się zemściły.
W 55. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony Sebastian Smolarek strzałem
głową pokonał kobylińskiego bramkarza.
Wynik 1: 1 utrzymał się do końca meczu.

Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda
bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać
pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,

mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa operacji
można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia
się otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja
krążków międzykręgowych, które stają
się bardziej nawodnione, odżywione
i większe.

(GRZELO)

Po zmianie stron goście zagrali lepiej
i już w 55. minucie przyniosło to efekt
w postaci wyrównania. Po dośrodkowaniu Szymona Polowczyka z rzutu rożnego
w zamieszaniu w polu bramkowym najprzytomniej zachował się Szymon Jankowski, pakując piłkę do bramki.
– Oceniam ten wynik jako sprawiedliwy – stwierdził Mariusz Ratajczak,
prezes Astry Krotoszyn. – W naszej drużynie widać było brak czołowych zawodników ofensywnych, z którymi mielibyśmy większe szanse na wygraną. Szanujemy rywala i zdobyty na wyjeździe punkt.
W tabeli nadal plasujemy się wyżej niż
nasz sobotni przeciwnik.

PIŁKA NOŻNA

Orły żegnają się z Ligą Międzyokręgową
GKS Sompolno - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 3:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Damian Kotkowski (53’),
2:0 – Dawid Ławniczak (78’),
3:0 – Damian Kotkowski (90’)
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Kaczmarek,
Roszczak (44’Kubot), Maciejewski,
Kamiński, Wosiek, M. Leoniak, Lis, T.
Miedziński, Błażejczak, Bierła

(GRZELO)

Polonus Kazimierz Biskupi
- Astra Krotoszyn 1:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Słowiński (24’), 1:1
– Szymon Jankowski (55’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Krystek,
Olejnik, Ratyński, Budziak, Gmerek (70’
Adamski), Polowczyk, D. Reyer,
Stachowiak (80’ P. Reyer), Juszczak

Po porażce z GKS-em Sompolno już
wiadomo, że Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski drugi rok z rzędu zaliczy spadek. Drużyna z naszego powiatu zamyka tabelę 3. grupy Ligi
Międzyokręgowej.

Do zakończenia rozgrywek zostały
już tylko cztery kolejki. W 26. serii koźminianie przegrali na wyjeździe z GKS-em 0: 3. W pierwszej połowie gole nie
padły, ale po zmianie stron miejscowi
trzykrotnie znaleźli drogą do bramki
przyjezdnych. Dwa trafienia zaliczył Damian Kotowski, a jedno dołożył Dawid
Ławniczak.
Biały Orzeł ma na koncie zaledwie 12
punktów, nie odniósł zwycięstwa od 28
października 2018.
(GRZELO)

