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PŁYWANIE

DZIŚ W NUMERZE

Trzy medale Konrada!

● NA SYGNALE

● DODATEK

Tragiczne pożary
w Kobylinie i Chwaliszewie

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

Czytaj na str. 5 i 13
● SPORT
● KULTURA

Ostatni tegoroczny koncert
z cyklu WIĘC WIEC!
Czytaj na str. 6

e-mail:redakcja@glokalna.pl

Znakomicie spisał się Konrad Powroźnik na Mistrzostwach Świata
Niesłyszących w Pływaniu. Krotoszyński zawodnik w brazylijskim Sao
Paulo zdobył trzy medale!

Piłkarskie derby
powiatu krotoszyńskiego
Czytaj na str. 16

Kolorowa Klasa z PSZCZÓŁKĄ!
Klasa IIIb ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie rozpoczęła naukę w tym
roku szkolnym w odnowionej sali lekcyjnej. To efekt zwycięstwa w konkursie
„Kolorowa Klasa”, organizowanym przez Market Budowlany PSZCZÓŁKA,
mieszczący się w Centrum Budowlanym BANASZAK.

ONIE 9
WIĘCEJ NA STR

Najpierw Konrad wywalczył brąz
na 400 m stylem zmiennym. Potem było
trzecie miejsce w sztafecie mieszanej 4x100 m dowolnym. Z kolei na dy-

stansie 200 m stylem motylkowym nasz
pływak został wicemistrzem świata! Blisko podium było także na 100 m delfinem, ale ostatecznie Konrad zajął czwartą
lokatę, ustanawiając przy tym rekord Polski niesłyszących. Już wkrótce na naszych
łamach więcej na temat wspaniałej przygody sportowej krotoszynianina w Sao
Paulo.
(ANKA)

FOT. Oficjalny profil facebookowy K. Powroźnika
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MILICZ

Pomóżmy bezdomnym
zwierzakom!

Milicki oddział Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami ma szansę stworzyć godne warunki dla bezdomnych
zwierząt. Wolontariusze wkładają
w to mnóstwo pracy i serca, jednak
sami sobie nie poradzą.

OSTRZESZÓW

Na pikniku z premierem
Niedawno w Ostrzeszowie odbył się
piknik rodzinny „Dobry czas dla Polski” z udziałem premiera Mateusza
Morawickiego. Nie zabrakło tam
przedstawicieli naszego powiatu.
Do Ostrzeszowa na piknik wybrały
się dwa zespoły z naszego rejonu – Biadkowianki oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3. Szefowa Biadkowianek, Beata
Czech, odebrała z rąk premiera pamiątkową statuetkę.

Premier Morawiecki mówił o rozwoju Polski. – Dla nas faktyczny rozwój Polski mierzy się nie tym, ile wieżowców jest
wybudowanych we Wrocławiu, Warszawie czy Poznaniu. Faktyczny rozwój Polski
to jest rozwój, który czujemy w naszych rodzinach, czujecie państwo w portfelach,
czują pracownicy i widzą, rozumieją, że
mogą więcej zarabiać miesiąc po miesiącu,
rok po roku. To jest europejskość w konkrecie – powiedział szef rządu.
(ANKA)

Głównym zadaniem TOZ Krotoszyn
jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów. Niestety, nie ma możliwości
stworzenia takiego miejsca dla kotów. Co
więc dzieje się z porzuconymi i pokrzywdzonymi futrzakami z naszego powiatu?
Znajdują schronienie w milickim oddziale.
Wakacje to – niestety – „sezon”
na porzucanie zwierząt. Szereg akcji organizowanych przez różne instytucje ciągle
nie zmienia tego smutnego zjawiska. Dlaczego tak się dzieje? Wymówki są przeróżne – nie brakuje w nich kreatywności,
a także bezmiaru ludzkiej głupoty. Czasem okazuje się, że szczeniaczek nie jest
jednak tylko słodką przytulanką, ale potrafi też nabroić. Czasem zasłaniamy się
wyjazdem na wakacje i brakiem opieki zastępczej, innym zaś razem – przeprowadzką. O ile oddanie psa czy kota
do schroniska bądź znalezienie mu innego domu jest jeszcze akceptowalne, o tyle
wyrzucanie w bestialski sposób zwierzaka
jest moralnie nie do przyjęcia.
Na szczęście wrażliwych na krzywdę
zwierząt ludzi nie brakuje. Do takich
osób należą m. in. wolontariusze milickiego TOZ-u. Każdy z nich poświęca nieodpłatnie swój czas. Robią, co mogą, by
zwierzęta, które do nich trafiają, znalazły
nowe, szczęśliwe domy. W końcu pojawi-

ła się szansa na stworzenie godnych warunków dla zwierzaków czekających
na nowych właścicieli. Marzeniem członków TOZ-u jest stworzenie kilku kojców
dla psów, by w oczekiwaniu na nowe rodziny miały kontakt z człowiekiem i mogły się wybiegać. Planowany jest również
remont „kociarni” oraz budowa woliery,
gdzie koty mogłyby przebywać podczas
ładnej pogody i mieć kontakt ze światem
zewnętrznym. Do oddziału trafiają nie
tylko zwierzęta domowe. Zdarzają się też
lisy, jenoty, wiewiórki, kuny, przeróżne
ptaki, zające i króliki. Wśród podopiecznych znalazł się niegdyś nawet ślimak
afrykański.
Mimo ogromnego zaangażowania
i ciężkiej pracy wolontariusze nie dadzą
sobie rady bez naszej pomocy. Ogrom
pracy fizycznej to jedno, ale potrzebne są
też środki finansowe na realizację tego
pięknego celu. Do tej pory zebrano ponad
tysiąc złotych. Na całkowitą realizację projektu potrzeba 30 000 zł. Na stronie
www.zrzutka.pl pod hasłem „Budujemy
DOM Milickim Zwierzakom” zbierane są
pieniądze na to przedsięwzięcie.
Zachęcamy do wsparcia tej akcji, jak
również do adopcji cudownych zwierząt.
Ich zdjęcia i opisy można znaleźć na profilu facebookowym Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Miliczu. Nie pozwólmy na bezkarne krzywdzenie zwierząt.
Doznane już cierpienia ze strony ludzi
wynagrodźmy im przygarnięciem
pod swój dach bądź cegiełką na nowy, lepszy dom.
(LENA)
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STRAŻ POŻARNA

Dotacje na nowe zadania

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyło się spotkanie, na którym omówiono zasady
udzielania dotacji dla jednostek OSP
na realizację zadania publicznego
„Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Gościem specjalnym była europoseł Andżelika Możdżanowska.
Szkolenie zorganizowała Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie przy współudziale Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Jego adresatami byli prezesi i naczelnicy jednostek OSP
z terenu powiatu.
St. bryg. Jacek Strużyński, komendant powiatowy PSP w Krotoszynie,
przedstawił tryb wypełniania wniosków
i zasady udzielania dotacji. Z kolei Andżelika Możdżanowska omówiła zakres działań i możliwości wykorzystania środków
w ramach programu. W spotkaniu
uczestniczyli tajkże wiceburmistrz Ryszard Czuszke i radna Sławomira Kalak.
Przy okazji wręczono 11 umów
na dotację budżetową jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 14 umów na dotację
z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek
OSP spoza KSRG.

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy
o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany,
które już weszły w życie, polegały na przypisaniu nowych zadań jednostkom OSP.
Poza akcjami ratowniczo-gaśniczymi są to
organizowanie przedsięwzięć służących
krzewieniu sportu i kultury fizycznej,
oświatowo-kulturalnych – propagujących
wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej; upowszechnianie
i wspieranie form współdziałania między
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym
w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.
Nowe zadania mogą być finansowane
z budżetu państwa, z samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych
przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W tegorocznym
budżecie państwa na realizację nowych
zadań zarezerwowano 82 mln zł. Druhowie mogą starać się maksymalnie o pięć
tysięcy złotych dofinansowania. Do 10
września jednostki OSP mogą składać
wnioski o dotację do komendanta powiatowego / miejskiego.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Przyjęli nazwy dla dwóch ulic

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. jednogłośnie

przyjęto nadanie nazw dwóm ulicom
w mieście.

Chodzi o dwie drogi – wewnętrzną
i publiczną – zlokalizowane na terenie
pomiędzy ulicami Nową, Staniewską
i Prostą. Wszyscy właściciele gruntów,
przez które będą one przebiegać, uznali,
że mogą one nazywać się Zachodnia
i Spokojna.
– Powstaje nowe osiedle, dlatego zostały wytyczone dwie drogi. Zadaniem
uchwały jest ułatwienie mieszkańcom
otrzymania przyłącza gazowego czy elektrycznego, do czego konieczne jest podanie stosownego adresu. Przychyliliśmy się
do propozycji mieszkańców w kwestii
nazw tych ulic – wyjaśnił burmistrz Maciej Bratborski.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Z SESJI

Temat nauczycieli wraca jak bumerang
Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie rozgorzała dyskusja
na temat sytuacji nauczycieli. Poruszono kwestie ewentualnych rekompensat
za udział w strajku oraz sporu sądowego o godzinny ponadwymiarowe.

DOŻYNKI

Gminne święto plonów w Grębowie

W miniony weekend również w gminie Rozdrażew odbyło się święto plonów. Tym razem gminne dożynki
zorganizowano w Grębowie. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich sołectw oraz władze Rozdrażewa, radni gminni i powiatowi.
Tradycyjnie część obrzędową poprzedziła Msza święta. Po niej przy przyśpiewkach ludowych zespołu Ale Babki z Rozdrażewa zaproszonym delegacjom rozda-

no symboliczne bochenki chleba, które
zgodnie z tradycją zostały podzielone dla
uczestników święta plonów.
Podczas swojego wystąpienia wójt
Mariusz Dymarski podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i wysiłek włożony
w budowanie lokalnej wspólnoty. Następnie mieszkańcy gminy Rozdrażew bawili
się do późnych godzin nocnych. O oprawę
muzyczną zadbał DJ Daxior.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Temat rozpoczął radny Bartosz Kosiarski, przypominając, że przedstawiciele
urzędu, w tym burmistrz, podczas strajku nauczycieli zobowiązali się do pokrycia strat w wynagrodzeniach, jakie ci ponieśli z tego tytułu. – W trakcie wizyt
w szkołach pan burmistrz wsparł nas
w strajku. Padły również słowa o wsparciu materialnym, na co są liczni świadkowie. Chciałbym zapytać, jak burmistrz zamierza wspomóc strajkujących nauczycieli? – mówił B. Kosiarski.
Z kolei Magdalena Ilnicka-Grzymska
przypomniała opozwie nauczycieli, który dotyczył niewypłacania pensji za godzinny ponadwymiarowe. Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji uznał roszczenia za zasadne, jednak decyzją burmistrza złożono wniosek o apelację. – Z mediów dowiedziałam się, że
pan burmistrz złożył apelację od wyroku korzystnego dla pracowników oświaty – oznajmiła radna. – Chciałabym
wiedzieć, jakiej wysokości są roszczenia
przeciwko szkołom? Jakie są koszty wynagrodzeń pozostałych nauczycieli?
Wszak burmistrz również im obiecał
zapłacić. Była także mowa o rekompensacie za okres czterech lat wstecz. Jakie
koszty poniesie gmina – czyli obywatele – wwyniku ewentualnego przegranego procesu? Dlaczego w placówkach
oświatowych, prowadzonych przez po-

wiat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane inaczej
niż w gminie? Pani mecenas świadczy
przecież usługi prawne zarówno dla
gminy, jak i dla powiatu, więc chciałabym znać okoliczności takiej decyzji. Jeśli chodzi o wynagrodzenia za czas strajku, to wiosną tego roku radni koalicyjni
opowiadali się za ich wypłaceniem. Takie samo stanowisko przyjął klub PiS.
Biuro Analiz Sejmowych przyznało, że
jest możliwe zawarcie porozumienia,
lecz zaznaczyło, iż bezprawne jest wysuwanie żądań wobec pracodawcy. Nie
naruszy to dyscypliny finansów publicznych. Takie porozumienia zawarto
wkilku miastach, amy jako radni nanajbliższej sesji złożymy taki wniosek – zapowiedziała M. Ilnicka-Grzymska.
Radna Sławomira Kalak złożyła wniosek o zmianę uchwały z 2009 roku, dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek, warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. – Obowiązująca obecnie wysokość dodatku
funkcyjnego jest nieadekwatna do zakresu obowiązków dyrektorów. Rozmawiałam już z panem wiceburmistrzem Czuszke. Można więc tę sprawę
rozważyć – argumentowała S. Kalak.
– Jeśli chodzi o wsparcie materialne
za strajk nauczycieli, to stwierdziliśmy
ze skarbnikiem, że nie zabierzemy pieniędzy, które są w dyspozycji
szkół – odpowiedział burmistrz Franciszek Marszałek. – Muszą się pojawić
możliwości prawne. Państwo pamiętacie, że gdy odbywał się strajk, to stano-

wisko obozu rządzącego było negatywne. Ówczesna minister oświaty co drugi dzień występowała i informowała, że
wynagrodzenie za strajk się nie należy.
Ustawa jasno mówi, że jest to naruszenie finansów publicznych. Teraz próbuje się znaleźć jakieś rozwiązanie. Z niczego się nie wycofujemy, ale to musi
mieć ręce i nogi. Nikt sobie nie pozwoli, żeby dyrektor coś podpisał i następnego dnia jechał do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W kwestii
apelacji, to nie zakładamy, że przegramy. Jest to nadużycie. Ciągle pojawiają
się pytania, dlaczego w powiecie tak,
a gdzie indziej tak. Mówiłem na naradzie dyrektorów, że radni, burmistrz
oraz poprzednicy mają do oświaty stosunek bardzo pozytywny. W rozporządzeniu było słynne 3,6, które zostało
wykreślone. Dla szkół ministerialnych
zostało, pytanie: dlaczego? Nie potrafię
na to odpowiedzieć. W 2009 roku
chciano stworzyć podstawę prawną dla
burmistrza do wypłacania nadgodzin.
Rada przyjęła tę uchwałę i zapisała
w niej liczbę 3,6, co zostało uchylone
przez wojewodę. Dlatego pozostawiono decyzję organowi prowadzącemu,
który uznał, że tak będzie wypłacane.
Dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby minister oświaty zmienił rozporządzenie. Decyzja może być podjęta w 510 minut, a widzimy, jaka sprawność
jest w podejmowaniu ustaw. Wtedy
nie będzie dyskusji. Minęły 4 lata i nic.
A my się tu przekomarzamy. Wyrok
dotyczy tylko zasady i jeszcze nie jest
prawomocny – oświadczył burmistrz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POŻAR

W czwartek, 29 sierpnia, w godzinach popołudniowych nad Kobylinem przeszła burza, na skutek której mieszkańcy jednego z domów
przy ulicy Krotoszyńskiej w jednej
chwili stracili swój dobytek. Budynek mieszkalny stanął w płomieniach po potężnym wyładowaniu atmosferycznym.
Do działań ratowniczych zadysponowano po dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP Koby-

lin oraz po jednym z jednostek OSP Zalesie
Wielkie, OSP Smolice iOSP Kuklinów. Gdy
strażacy dotarli na miejsce, z okien oraz wejścia głównego do budynku wydobywał się
gęsty dym. Na szczęście mieszkańcy zdołali
samodzielnie opuścić swoje domostwo.
W pierwszej fazie akcji strażacy prowadzili działania gaśnicze z zewnątrz.
Po przybyciu kolejnych sił i środków ratownicy, wyposażeni w sprzęt ochrony
dróg oddechowych, weszli do palącego się
obiektu i przystąpili do podawania prądu
gaśniczego piany sprężonej.

FOT. OSP Kobylin

Stracili cały swój dobytek

– Po całkowitym ugaszeniu pożaru
strażacy usunęli na zewnątrz nadpalone
elementy wyposażenia, które dogasili
wodą. W trakcie prowadzonych działań
do ratowników zgłosiła się kobieta, która

w chwili wystąpienia zagrożenia przebywała w mieszkaniu i poinformowała ich
o złym samopoczuciu. Ze względu
na dolegliwości poszkodowanej skierowano rotę medyczną do udzielenia jej

POLITYKA

Kandydatki Koalicji w wyborach parlamentarnych
Na krotoszyńskim rynku odbyła się
konferencja prasowa, na której zaprezentowano dwie kandydatki z list
Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
– Głęboko wierzymy, że miasto Krotoszyn uzyska mandat, w przeszłości tak
było. Liczymy na to, że pani Marzena
Budnik zostanie posłem. Świetnie zna się
na edukacji i kluczowych branżach dla
przedsiębiorców. Jest osobą dobrze zorganizowaną i laureatką tytułu „Kobieta

przedsiębiorcza”. Startujemy w dużym, 12-mandatowym okręgu. Mamy
także kandydatkę do senatu – panią Ewę
Matecką – poinformował Mariusz Witczak, poseł i „jedynka” na liście Koalicji
Obywatelskiej.
Marzena Budnik jest krotoszynianką.
W wyborach do sejmu będzie startowała
z piątej pozycji na liście KO. Jest absolwentką filologii rosyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ukończyła
także filologię niemiecką. Pracuje w Zespole Szkół dla Dorosłych PROFESJA

kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
wezwano na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przyjeździe karetki
pogotowia kobieta została przekazana
pod opiekę personelowi medycznemu.
Wszystkie pomieszczenia w budynku
zostały oddymione i sprawdzone urządzeniami pomiarowymi – zagrożeń nie
stwierdzono – mówi kpt. Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
W trakcie prawie dwugodzinnych
działań ratowniczych strażacy ściśle
współpracowali z policją, Pogotowiem
Energetycznym i burmistrzem Kobylina.
(NOVUS)

w Krotoszynie na stanowisku wicedyrektora. – Będę chciała zająć się w sejmie kwestiami oświaty – powiedziała kandydatka.
Ewa Matecka do lipca bieżącego roku
pełniła funkcję wiceprezydenta Ostrowa
Wlkp., przechodząc w sierpniu na emeryturę. Wcześniej przez wiele lat była dyrektorem Ostrowskiego Centrum Kultury.
W wyborach samorządowych w roku 2018 kandydowała do Rady Powiatu
z ramienia KWW Beaty Klimek „Przyjazne Miasto i Powiat”. Do uzyskania mandatu zabrakło jej 30 głosów. Kontrkandydatem Ewy Mateckiej w okręgu ostrowskim będzie senator PiS – Łukasz Mikołajczyk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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WIĘC WIEC!

Znakomici artyści na pożegnanie wakacji
W sobotę na krotoszyńskim rynku
odbył się ostatni koncert z cyklu
WIĘC WIEC!, organizowanego przez
Krotoszyński Ośrodek Kultury. Było
to godne – ze znakomitymi artystami i świetną muzyką – pożegnanie
wakacji.
Pierwszą gwiazdą sobotniego wieczoru była Renata Przemyk. Doskonale wszystkim znana wokalistka rozpoczęła karierę
muzyczną w 1988 roku. Przez rok śpiewała w zespole Ya Hozna. Po rozstaniu z grupą
w 1990 roku zaczęła działalność solową.
Nagrała 10 płyt. Jej występ został ciepło
przyjęty przez krotoszyńską publiczność.
Później na scenie pojawili się Smolik
i Kev Fox. Andrzej Smolik jest polskim
kompozytorem, producentem muzycznym, multiinstrumentalistą oraz dziennikarzem radiowym. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się na początku lat 90.
w Świnoujściu, gdzie grał z lokalnymi zespołami. Później nawiązał współpracę
z Robertem Gawlińskim. Grał na klawiszach w zespole Wilki. Pracował również

z takimi gwiazdami jak Kasia Nosowska,
Kayah, Krzysztof Krawczyk czy Artur Rojek. Kev Fox to brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor. Podczas ich występu
na scenie pojawił się John Porter, co było
niezwykle miłą niespodzianką dla widowni. Energia bijąca ze sceny nie pozwalała stać spokojnie na miejscu. Nie dało się
przejść obok tego koncertu obojętnie.
Jako ostatni wystąpił Chór Czarownic. Zespół powstał w 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy Ewy Łowżył. Tworzy
go około 20 kobiet w różnym wieku. Niektóre z nich mają wykształcenie muzyczne, inne są amatorkami. Nazwa chóru nawiązuje do pierwszego w Polsce spalenia
na stosie podejrzewanej o czary kobiety.
Ma też przypominać o współczesnym
okrucieństwie wobec kobiet. Występ pań
wywołał wiele skrajnych emocji wśród
(LENA)
słuchaczy.
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SENIORZY

Zapowiada się piękny jubileusz
We wrześniu już po raz piętnasty realizowany będzie projekt „Senior
z inicjatywą”. Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Patronat honorowy obejmą marszałek
województwa wielkopolskiego oraz
burmistrz Krotoszyna.
W realizację projektu, jako partnerzy,
zaangażowały się także Krotoszyński
Ośrodek Kultury oraz władze samorządowe gmin Krotoszyn, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i Rozdrażew.
19 września w sali sesyjnej krotoszyńskiego magistratu zostanie zorganizowana debata pt. „W sile wieku”. Prelegentami będą osoby na co dzień zaj-

mujące się polityką społeczną, dotyczącą spraw seniorów. Następnego dnia
w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie
odbędzie się kolejny Przegląd Twórczości Artystycznej. Wystąpią zespoły reprezentujące koła seniorów z całej Wielkopolski.

W związku z jubileuszem „Seniora
z inicjatywą” jury spojrzy również na dorobek artystyczny wszystkich uczestników, którzy występowali przez ostatnie 15 lat. Na parterze kina tradycyjnie
będzie można obejrzeć stoiska z rękodziełem. Zapraszamy!
(NOVUS)

Na Bieżąco

7

BESTWIN

Wspólna zabawa na zakończenie żniw
Po mszy wszyscy ruszyli korowodem
dożynkowym, w asyście krotoszyńskiej
orkiestry dętej, do Bestwina. Tam na placu przy Wiejskim Domu Kultury odbyła
się tradycyjna część obrzędowa.
Przy przyśpiewkach zespołu ludowego
wręczono symboliczne wieńce i bochenki
chleba przedstawicielom sołectw, władzom gminy i zaproszonym gościom.
W części artystycznej wystąpiły kapela Senior ze Zdun oraz zespół Tacy Nie Inni. Zwieńczeniem dożynek gminnych byla zabawa taneczna.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W niedzielę w Bestwinie odbyły się
uroczystości dożynkowe gminy Zduny. Przy słonecznej pogodzie i dobrej
zabawie świętowano zakończenie
żniw.
Najpierw przedstawiciele wszystkich sołectw i władze samorządowe gminy Zduny wzięli udział w uroczystej
Mszy świętej w kościele parafialnym
w Baszkowie. Przypomniano o silnych
więzach społeczności lokalnej, przywiązaniu do tradycji i do ziemi swoich
przodków.
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POŻAR

Potrącony przez pociąg

W Chwaliszewie spłonęło 700 świń
28 sierpnia w Chwaliszewie doszło
do pożaru budynku inwentarskiego.
Mimo szybkiej reakcji straży pożarnej oraz zaangażowania ogromu sił
i środków, również z powiatów sąsiednich, ogień wyrządził ogromne
szkody. Spłonęło około 700 sztuk
świń oraz dach i wyposażenie wielkopowierzchniowej chlewni.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. Łukasz Śliwiński (OSP Biadki)

BIADKI

Na akcję zadysponowano cztery pojazdy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz samochody gaśnicze
z OSP z Biadek, Orpiszewa, Chwaliszewa
i Zdun. Dodatkowo w działaniach użyto
specjalnego kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego oraz podnośnika
hydraulicznego z ostrowskiej JRG.
Gdy na miejsce dotarły pierwsze zastępy, palił się dach budynku inwentarskiego na całej powierzchni. Część konstrukcji dachowej zapadła się do wnętrza,
utrudniając akcję gaśniczą. W chlewni widać było dużą ilość padłych zwierząt. Ponadto pożar zagrażał zlokalizowanym
w pobliżu silosom paszowym. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.
– Po zabezpieczeniu terenu strażacy
niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej. Dojeżdżające na miejsce siły i środki
rozlokowano po obu stronach budynku.

W sumie podano sześć prądów gaśniczych wody w natarciu na palący się dach
oraz w obronie zagrożonych obiektów.
Po stłumieniu ognia rozebrano nadpaloną więźbę dachową, która zapadła się
do środka. Z uwagi na brak możliwości
wprowadzenia do obiektu ratowników
rozbiórkę realizowano tylko i wyłącznie
z zewnątrz z pomocą żurawia hydraulicznego. Właścicielowi gospodarstwa strażacy udzielili wsparcia psychicznego i wezwali pogotowie ratunkowe. Po przybyciu
karetki poszkodowanego przekazano
pod opiekę ratowników medycznych – informuje asp. Mariusz Dymarski
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Z powodu niestabilnej konstrukcji
budynku nie zezwolono na wprowadzenie do chlewni ratowników, dlatego zlo-

Z POLICJI

WRONÓW

NA DRODZE

Zatrzymany za handel narkotykami

Wypił żrącą Zderzenie na skrzyżowaniu
substancję

W piątek, 23 sierpnia, w pobliżu
przejazdu kolejowego na ulicy Orpiszewskiej w Biadkach (gmina Krotoszyn) pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Poszkodowany przeżył, został przetransportowany do szpitala.
W chwili przybycia służb ratunkowych mężczyzna znajdował się pod lokomotywą i był przytomny. Na szczęście
wielotonowy skład nie przygniótł rannego, choć jego droga ewakuacji była znacznie utrudniona.
Strażacy, wykorzystując wąskie przestrzenie, pod lokomotywą dotarli do mężczyzny i go stamtąd wydostali. Bardzo
mała przestrzeń pomiędzy wielotonową
maszyną a torowiskiem znacznie utrudniała prowadzoną akcję.

– Podjęto decyzję, żeby pozostała
część ratowników rozpoczęła demontaż przedniej części korpusu lokomotywy w celu wykonania alternatywnej
drogi ewakuacji. Na szczęście nie było
to konieczne, ponieważ mężczyznę
udało się wydostać spod lokomotywy
przed zakończeniem prac rozbiórkowych. Poszkodowany trafił natychmiast
do karetki pogotowia ratunkowego,
gdzie otrzymał pomoc medyczną. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przewiezieniu
mężczyzny do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego – informuje kpt. Tomasz
Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zatrzymali 23-latka, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości
narkotyków oraz ich sprzedaż
i udzielanie. Do policyjnego depozytu trafiło ponad 166 gramów marihuany i 25 tabletek ecstasy.

(NOVUS)

22 sierpnia w miejscowości Wronów
(gmina Krotoszyn) 25-letni mężczyzna połknął niebezpieczną substancję. Został przetransportowany
do szpitala z oparzeniami dróg oddechowych i żołądka.

FOT. KPP Krotoszyn

Funkcjonariusze ustalili, iż jeden
z mieszkańców gminy Kobylin może posiadać środki odurzające. Jadącego samochodem 23-latka zatrzymali do kontroli.
W saszetce zawieszonej na ramieniu miał
młynek metalowy z zawartością marihuany. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego znaleziono ponad 166 gramów suszu zielono-brunatnego, woreczki strunowe, środki odurzające w postaci
tabletek (25 sztuk) oraz dwie wagi. Okazało się, że są to marihuana oraz tabletki
ecstasy.
23-letni mieszkaniec gminy Kobylin usłyszał już zarzuty posiadania
znacznej ilości narkotyków, a także
sprzedaży i udzielania środków odurzających oraz dokonania wewnątrz wspólnotowego nabycia środka odurzającego
z art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

kalizowane z pomocą kamery termowizyjnej zarzewia ognia w obiekcie dogaszono z kosza podnośnika hydraulicznego.
W działaniach uczestniczyła grupa operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadzorując całą akcję.
Dodatkowo współpracowano z funkcjonariuszami policji oraz straży miejskiej
w zakresie zabezpieczenia drogi dojazdowej do obiektu, jak również z Gminnym
Centrum Zarządzana Kryzysowego
w kwestii organizacji posiłków regeneracyjnych i wody dla ratowników. Na miejsce pożaru przybyli także burmistrz Krotoszyna oraz przedstawiciel inspekcji weterynaryjnej.
Akcja strażaków trwała ponad osiem
godzin. Uczestniczyło w niej 15 zastępów
straży pożarnej.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 23-latkowi grozi kara do dziesięciu
lat pozbawienia wolności.
(NOVUS)

Na miejsce wysłano karetkę pogotowia
oraz policję. Poszkodowany był przytomny,
ale miał problemy z oddychaniem. Podjęto
decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w celu natychmiastowego
przetransportowania mężczyzny do najbliższego szpitala. Wezwano także jednostki straży pożarnej, które miały zabezpieczyć miejsce do lądowania śmigłowca.
Poszkodowany trafił do kaliskiej placówki medycznej wstanie ciężkim. – Według informacji zebranych przez funkcjonariuszy
policji25-letni mężczyzna był narybach zkolegami. W pewnym momencie napił się płynu z leżącej w pobliżu butelki. Była tam niebezpieczna substancja żrąca. Natychmiast
na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.
Policja bada wszelkie okoliczności tego zdarzenia, w tym niebezpieczną substancję, która znajdowała się w butelce – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

26 sierpnia na skrzyżowaniu ulic
Raszkowska i Pukackiego w Krotoszynie doszło do kolizji drogowej. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
Poszkodowane zostały dwie osoby.
Na miejsce skierowano strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
i krotoszyńskiej OSP. Autami podróżowało łącznie pięć osób. Przed przybyciem karetki pogotowia strażacy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym. Potem Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował dwie osoby do szpitala.

– Kierujący pojazdem marki Daewoo
Tico, wykonując manewr skrętu w lewo – w kierunku Ostrowa Wlkp., nie
ustąpił pierwszeństwa samochodowi
marki Citroen Xsara Picasso, który jechał
prosto od strony ul. Więźniów Politycznych. W wyniku tego doszło do kolizji. Pasażerowie daewoo zostali zabrani do szpitala. Wszyscy uczestniczy zdarzenia byli
trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa w Policji
w Krotoszynie – informuje Bartosz Karwik z KPP w Krotoszynie.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Na rynku fruwały berety
25 sierpnia na krotoszyńskim rynku odbyły się XXIV Mistrzostwa Świata w Rzucie Beretem. Emocji nie brakowało.
Zawody zorganizowało Centrum
Sportu i Rekreacji Wodnik. Rekord świata padł w 2000 roku i wynosił 40,98 m.
Na poprawienie tego wyniku trzeba było
czekać aż 12 lat. Dopiero wtedy mieszkaniec Kobylina rzucił na odległość 42,10 m.
Rzut beretem jest o wiele bardziej
skomplikowany, niż się wydaje. By próba zo-

stała zaliczona, trzeba spełnić kilka warunków. Zawodnik nie może przekroczyć linii
startu, a beret musi spaść antenką do góry
i zmieścić się w wyznaczonej strefie. Każdy
z rzucających ma przynajmniej trzy szanse.
Uczestnicy tegorocznych mistrzostw
rywalizowali w sześciu kategoriach. Do zawodów przystąpiło 109 zawodników.
Wśród dziewcząt do lat 9 triumfowała Olga Kostka (14,10 m), a w gronie
chłopców w tym przedziale wiekowym
najlepszy był Robert Król (16,85 m).
W kategorii 10-18 lat pierwsze miejsca

zajęli Otylia Piotrowska (25,33 m) i Jakub Majewski (20,75 m). W kategorii kobiet mistrzynią została Eulalia Morgiel
(22,50 m). W open zwyciężył Bartosz

Maćkowiak, który rzucił na odległość 31,18.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Michał Dana znów w zwycięskiej parze
W Rozdrażewie po raz trzeci rozegrany został Otwarty Turniej Siatkówki
Plażowej, organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Sport Team.
W szranki stanęło 11 zespołów.
– Na brak chętnych i tym razem nie
mogliśmy narzekać. Pierwsze zgłoszenie
wpłynęło dosłownie cztery minuty
po opublikowaniu plakatu na naszym
fanpage'u facebookowym. A wcześniej
dostaliśmy wiele wiadomości z pytaniami
o termin naszego turnieju. To bardzo miłe, że zawodnicy czekają na nasze zawody – oznajmia Alicja Poślednik, prezes
stowarzyszenia Sport Team.
Rozgrywki toczyły się systemem brazylijskim. Emocji nie brakowało. Pogoda
także dopisała. Turniej wygrali Michał
Dana i Maciej Brylewski. Dla pierwszego
z wymienionych to drugi triumf z rzędu,
albowiem rok wcześniej zwyciężył, grając
w parze z bratem Kamilem.

Na drugim miejscu uplasowała się
para Skrzypczak / Pestka, a trzecia lokata
przypadła duetowi Sznajder / Krawczyk. – Na najlepszego zawodnika i zawodniczkę zmagań wybraliśmy Huberta
Sznajdera i Marikę Robakowską – mówi
Sylwia Parysek, skarbnik stowarzyszenia.
Organizację turnieju wsparło wiele
osób i firm. – Serdecznie dziękujemy

Starostwu Powiatowemu za drobne upominki dla zawodników, pizzerii Venus
z Krotoszyna, hurtowni Nowak, Armaturze Kozłowski, Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy oraz panom Henrykowi
Jankowskiemu, Romanowi Poczcie i Sławomirowi Biernackiemu – dodaje A.
Poślednik.
(ANKA)
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Mistrzostwa świata w Krotoszynie już za rok!
Przed kilkoma dniami w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie odbyła się
konferencja prasowa, na której oficjalnie ogłoszono, że w przyszłym roku
w naszym mieście zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w Sumo.
– Od wielu lat w Krotoszynie ta dyscyplina się rozwija. Ma ponad 15-letni,
bogaty dorobek. Przez wielu ludzi, często
z zewnątrz, nasze miasto nazywane jest
Polską stolicą sumo. To wielka szansa
na sukces nie tylko w wymiarze sportowym, ale także wizerunkowym – podkreślił burmistrz Franciszek Marszałek.
Dariusz Rozum, prezydent Europejskiej Federacji Sumo i prezes Polskiego
Związku Sumo, oficjalnie już potwierdził, że zapadła decyzja, iż w 2020 roku,
w dniach 5-6 września, w Krotoszynie odbędą się mistrzostwa świata, o co przez
wiele lat zabiegano. – Informację na ten
temat zamieszczono już na stronie Światowej Federacji Sumo. Pokonaliśmy w głosowaniu Egipt stosunkiem głosów 16
do 13, mając też poparcie prezesa federacji. Pamiętam 2016 rok, kiedy odbywały
się w naszym mieście mistrzostwa Europy. Powiedziałem wtedy, że zrobię wszystko, aby także mistrzostwa świata udało się
tutaj zorganizować. To będzie największe

TRIATHLON

Krotoszynianki w czołówce

wydarzenie sportowe w przyszłym roku.
Przyjedzie około 500 zawodników z różnych krajów. Będzie trzeba zorganizować
dla nich całą bazę hotelową – powiedział D. Rozum.
Szef PZS zaznaczył, że we współpracy z władzami gminy Krotoszyn zrobi
wszystko, by organizacja MŚ była na bardzo wysokim poziomie. To wydarzenie
będzie również okazją do promocji naszego miasta na szeroką skalę, ponieważ
na imprezie pojawią się media ogólnopolskie, w tym telewizja.
Jeśli chodzi o koszty, to budżet na or-

ganizację zawodów jest planowany wstępnie na 500 tys. zł. 40 procent (200 tys. zł)
ma pokryć gmina, 100-120 tys. dołoży
Ministerstwo Sportu. Będą także podejmowane działania w celu zdobycia środków w powiecie oraz w urzędzie marszałkowskim.
– Chcemy, aby mistrzostwa świata
na długo zapadły w pamięć nie tylko naszym mieszkańcom, ale przede wszystkim gościom. Jest propozycja ogłoszenia
konkursu na maskotkę MŚ. Poddamy ten
pomysł w szkołach – dodał D. Rozum.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

SIATKÓWKA

Treningi z Sebastianem Kaczmarkiem
Od 12 sierpnia w Rozdrażewie Stowarzyszenie Sportowe Sport Team
organizowało treningi siatkarskie.
W roli trenera wystąpił Sebastian
Kaczmarek, znany wszystkim krotoszyński siatkarz plażowy i halowy.
Treningi sfinansowane zostały zdotacji
starosty powiatu krotoszyńskiego na realizację zadania publicznego. W zajęciach
wzięli udział stali bywalcy, ale i nowych
twarzy nie brakowało. Uczestnicy ćwiczyli
w grupach według stopnia zaawansowania.

W IV edycji Krośnickiego Triathlonu
nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu. W zawodach, które odbyły się 24 sierpnia, wystartowało 107 zawodniczek i zawodników,
którzy rywalizowali w siedmiu kategoriach.
W niepełnej wersji 1/8 iron mana
uczestnicy musieli przepłynąć 400 metrów, przejechać rowerem 20 km i przebiec 5 km.
– Projekt przewidywał siatkówkę plażową. Niestety, pogoda była kapryśna,
więc niekiedy byliśmy zmuszeni trenować w hali – mówi Alicja Poślednik, prezes stowarzyszenia Sport Team. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że treningi były
profesjonale i zróżnicowane. Nie ograniczały się tylko do ćwiczenia zagrywki,
przyjęcia czy ataku. Były też gry sportowe, które świetnie sprawdziły się jako forma rozgrzewki.
– Mimo dużego wysiłku adepci
siatkówki nader pozytywnie ocenili treningi. Jeden z uczestników zdradził, że
dzięki nim polubił siatkówkę i nie żałuje, że dał się na to namówić. Większość
osób zadeklarowała chęć uczestnictwa

Świetnie spisała się Monika Jadczak
z Krotoszyńskiej Grupy Biegowej, która
z czasem 1: 14: 05 zajęła drugie miejsce
wopen. Młoda zawodniczka poprawiła swój
zeszłoroczny czas o 5 minut. Na trzecim
miejscu uplasowała się reprezentantka KS
Krotosz, Monika Sobkowiak, która na pokonanie trasy potrzebowała jednej godziny, 15
minut i 17 sekund. Ponadto w Krośnickim
Triathlonie startowali A. Pluta, M. Augustyniak, D. Poczta, W. Polowczyk, M. Basiński
i V. Maćkowiak.
(ANKA)
w kolejnych tego typu zajęciach – przyznaje Sylwia Parysek, skarbnik stowarzyszenia.
Zwieńczeniem zajęć był miniturniej, który również okazał się dobrym
sprawdzianem umiejętności. Nie zabrakło emocji oraz radości ze zwycięstw. – Cieszy nas ogromnie fakt, że
jedna z uczestniczek postanowiła zapisać się na treningi siatkarskie. Wcześniej zastanawiała się nad wyborem
między piłką ręczną a siatkówką. Te zajęcia pomogły jej podjąć decyzję. Miło
słyszeć, że dzięki naszej pracy młodzi
zawodnicy obierają cel w życiu – dodaje A. Poślednik.
OPRAC. (ANKA)
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Astra wygrała derby powiatu
Pierwsze w tym sezonie derby powiatu dla Astry. Krotoszyńska drużyna na własnym stadionie pokonała
w sobotę Piasta Kobylin 3: 1.
Już na początku gospodarze stworzyli
sobie dwie dobre okazje – z rzutu wolnego i po rzucie rożnym – ale kobyliński
bramkarz jeszcze zachował czyste konto.
Jednak w 10. minucie skapitulował, a prowadzenie Astrze dał Adam Staszewski.
Stracony gol zmotywował kobylinian
do bardziej wzmożonych ataków. Udało
im się nawet trafić do siatki (uczynił to
Dawid Ratajczak), lecz arbiter gola nie
uznał, odgwizdując spalonego. Niedługo
później znów było groźnie pod bramką

Astry, lecz piłka po strzale jednego z graczy Piasta tylko otarła się o słupek.

W 26. minucie gospodarze prowadzili już 2: 0. Arbiter podyktował rzut karny
dla Astry za zagranie piłki ręką, a A. Staszewski pewnie wykorzystał jedenastkę.
W drugiej połowie jedni i drudzy wypracowali sobie dogodne sytuacje, ale zawodziła skuteczność. Wreszcie w 84. minucie Mateusz Mizerny wykonywał rzut
wolny i po błędzie bramkarza Piasta piłka
wpadła do siatki. Gości stać było na honorowe trafienie w samej końcówce spotkania, kiedy to rzut karny na gola zamienił
Jakub Smektała.
W następnej kolejce krotoszynianie
zmierzą się na wyjeździe z Wilkami Wil-

Astra Krotoszyn – Piast Kobylin
3:1 (2:0)
czyn, a Piast zagra na swoim terenie z Orłem Mroczeń.
– Cieszymy się ze zwycięstwa. Wiadomo, że każda drużyna chce wygrać derby i „rządzić” w powiecie. Nam to się udało. Myślę, że byliśmy zespołem dużo lepszym i mieliśmy więcej sytuacji. Zwycięstwo było więc zasłużone. Gratuluję chłopakom. Mecz zgromadził dużą ilość kibiców, co również nas cieszy – skomentował Mariusz Ratajczak, prezes Astry.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

BRAMKI: 1:0 – Adam Staszewski (10'),
2:0 – Adam Staszewski (26' karny), 3:0 –
Mateusz Mizerny (84'), 3:1 – Jakub
Smektała (89' karny)
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik
(68' Adamski), Mizerny (92' Łęgowski),
Staszewski, Budziak (82' Piwowar),
Polowczyk (93' Nasalski), Reyer, Scheider
(80' Powalisz), Juszczak, Lewandowski
PIAST: Krawczyszyn – A.Kurzawa, Wosiek,
Snela, Ratajczak, Wciórka (55' Knuła),
Szymanowski, M. Kurzawa (62'
Frąckowiak), Kubiak, Smektała, Olikiewicz
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Gliwiczanie mistrzami
Ziemi Krotoszyńskiej

Tylko punkt dla gospodarzy

20 zespołów rywalizowało w XIV Mistrzostwach Ziemi Krotoszyńskiej
w Siatkówce Plażowej. Zwyciężyła
para z Gliwic.
Turniej odbył się na boiskach KTPS
przy basenie na ulicy Ogrodowskiego.
Do zmagań przystąpiły duety z Krotoszyna,
Jarocina, Pleszewa, Gliwic czy Wrocławia.
Jeden zawodnik w każdym teamie musiał
mieć więcej niż 40 lat. A jeśli zespół składał
się z ojca i syna, wiek był dowolny.
Choć tego dnia upał doskwierał zawodnikom, którzy spędzili na graniu niemal cały dzień, dotrwali do końca turnieju w bojowych nastrojach. W każdym meczu rywalizacja była zacięta.

W czwartej kolejce klasy okręgowej
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. zmierzył
się na własnym obiekcie ze Strażakiem Słupia. Spotkanie zakończyło
się remisem 2: 2.

Zawody wygrała para, która przyjechała do Krotoszyna aż z Gliwic. Tomasz
Waligóra i Arkadiusz Łokociejewski przez
cały turniej byli niepokonani. Drugie
miejsce zajęli Grzegorz i Krzysztof Gałuszka, a na trzecim stopniu podium stanęli Michał Dana i Mariusz Banaszczuk
z Krotoszyna.
Przyznano również wyróżnienia indywidualne. Tytuł seniora turnieju powędrował doWojciecha Zalewskiego. Miano MVP
do 40 lat przyznano Michałowi Danie, z kolei Arkadiusza Łokociejewskiego uznano
za najlepszego gracza powyżej 40 lat.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Pierwsza połowa to zdecydowana
przewaga gości. Miejscowi grali dość ospale i niedokładnie. Nic zatem dziwnego, że
w 30. minucie na prowadzenie wyszła
drużyna przyjezdnych, a gola strzelił Hubert Bryza.
Po przerwie koźminianie znacznie się
ożywili. Lepsza gra przyniosła efekty.
W 65. minucie Hubert Roszczak pokonał
bramkarza rywali strzałem z rzutu wolnego. Dziesięć minut później Biały Orzeł już
prowadził. Po zagraniu ze skrzydła
wzdłuż bramki Szymon Hajdasz skierował piłkę do siatki. Niestety, w 78. minucie rywale wyrównali i wynik już nie uległ
zmianie.
– Był to bardzo słaby mecz w naszym
wykonaniu. Graliśmy zbyt wolno i niedokładnie. Przed spotkaniem zakładaliśmy
zdobycie trzech punktów, ponieważ znamy swoją wartość. Jednak patrząc na przebieg konfrontacji, powinniśmy szanować
to jedno oczko – podsumował Adam Zieliński, trener koźmińskiego zespołu.
(LENA)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Strażak Słupia 2:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Hubert Bryza (30'),
1:1 – Hubert Roszczak (65'),
2:1 – Szymon Hajdasz (75'),
2:2 – Sukhrob Rizakulov (78')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Kaczmarek, Konopka, Lis (40' Roszczak),
Maciejewski (30' Skowroński), Ratajczyk,
Olesków (55' Zieliński), Borowczyk,
Miedziński (55' Hajdasz),
Szulc (75' Kubot)

