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� WYDARZENIE
MotoKrew 
na krotoszyńskim rynku
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� POLITYKA
Parlamentarzyści PiS na
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� PRAWO
Przybliżamy tematykę
RODO
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� SPORT
Krotoszynianie 
na Wing for Life

Czytaj na str. 13

NASZ KONKURS

Wygraj pokój 
dla swojego dziecka!
Przed ty go dniem ru szy ła na sza ko lej -
na ak cja. Tym ra zem or ga ni zu je my
kon kurs pod ha słem „Wy ma rzo ny
po kój ma lu cha!”. Do wy gra nia jest
kom plek so wy re mont po ko ju dla
dziec ka o war to ści kil ku ty się cy zło -
tych. Masz dziec ko w wie ku do 5 lat?
Nie zwle kaj! Zgłoś się do kon kur su!
Na zgło sze nia cze ka my do 23 ma ja.

Kon kurs po dzie lo ny jest na dwa eta -
py. W pierw szym na le ży zgła szać się
do na szej ak cji (od 14 do 23 ma ja, do go -
dzi ny 15.59), wy sy ła jąc sms na nu -
mer 7248 (2,46 zł z VAT). W je go tre ści
trze ba po dać imię i na zwi sko zgła sza ją ce go
oraz nu mer te le fo nu ro dzi ca lub opie ku na
praw ne go dziec ka, któ re go po kój ma zo -
stać od no wio ny, we dług wzo ru: PO KOJ.
JAN KO WAL SKI, 531900502. Uczest -
ni ka mi kon kur su mo gą być wszyst kie oso -
by fi zycz ne, bę dą ce opie ku nem praw nym
lub ro dzi cem dziec ka w wie ku do 5 lat. 

Dru gim eta pem bę dzie gło so wa nie
na uczest ni ków speł nia ją cych po wyż sze
wy mo gi. Gło so wa nie po trwa od 24 ma ja
do 26 czerw ca, do godz. 23.59. Oso ba,
któ ra zdo bę dzie naj wię cej gło sów, wy gra
re mont po ko ju dla swo je go dziec ka.

Re mont po ko ju wy ko na ją na si Spon -
so rzy. PO LBUD -SKŁA DY. PL Sp. z o.o.

spon so ru je ma te ria ły bu dow la ne dla po -
ko ju o me tra żu do 30m2 o war to -
ści 450 zł. PRZED SIĘ BIOR STWO WIE LO -
BRAN ŻO WE KA MIX za fun du je za baw ki
o war to ści 600 zł. Za kład Usług Elek -
trycz nych Sta ni sław Gdy nia za mon tu je
in sta la cję elek trycz ną w po ko ju o me tra żu
do 30m2 – war tość tej usłu gi to 600 zł. P.
H. U. DAF -MAL USŁU GI BU DOW LA NE DA -
RIUSZ FA BIA NOW SKI po kry je kosz ty re -
mon to we w po ko ju o me tra żu do 25m2
o war to ści 600 zł. Nie ru cho mo ści Da ria
Pra czyk prze ka że me bel do po ko ju oraz
za aran żu je wnę trze po ko ju o me tra żu
do 25m2 – war tość 700 zł. Przed się bior -
stwo Han dlo we AT S.A. do star czy oświe -
tle nie dla po ko ju o me tra żu
do 30m2 – war tość 800 zł. SZY MON HO -
RY ZA „FACH -STOL” za mon tu je pa ne le
pod ło go we w po ko ju o me tra żu
do 20m2 – war tość 1250 zł. TA DE USZ
KIE RA KO WICZ „BE TA” ufun du je łóż ko
z mon ta żem o war to ści 1500 zł. TO MASZ
RY NO WIEC KI „FI NE STRA” po kry je kosz ty
okna z mon ta żem – war tość 1700 zł.

Za chę ca my do udzia łu w na szym
kon kur sie! To wła śnie Ty mo żesz wy grać
re mont po ko ju dla swo je go dziec ka! Re gu -
la min kon kur su do stęp ny jest
na www.glo kal na.pl.

KIN GA KOST KA

Czytaj str. 5

KROTOSZYN

50 rowerów do dyspozycji
mieszkańców



Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy -
nie zna lazł się w gro nie trzech naj -
lep szych wiel ko pol skich urzę dów,
wy róż nia ją cych się pod wzglę dem
wy ko rzy sta nia środ ków na ak ty wi za -
cję. W kwiet niu pod czas se sji Sej mi -
ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
uro czy ście uho no ro wa no dy rek to rów
tych pla có wek.

Sa mo rząd wo je wódz ki po sta no wił
do ce nić po ten cjał po wia to wych urzę dów
pra cy, któ re wy róż nia ją się w dzia ła niach
w za kre sie sze ro ko ro zu mia nej lo kal nej
po li ty ki ryn ku pra cy. Dla te go też Za rząd
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, we
współ pra cy z Wo je wódz kim Urzę dem
Pra cy w Po zna niu, wy ło nił trzy urzę dy
z re gio nu, na da jąc każ de mu z nich pre sti -
żo wy ty tuł „Li der wy ko rzy sta nia środ ków
na ak ty wi za cję – ak tyw ne Po wia to we

Urzę dy Pra cy z te re nu Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go”.

Ini cja ty wa ma na ce lu pro mo wa nie efek -
tyw no ści i za an ga żo wa nia urzę dów pra cy
napo lu prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu ini we lo -
wa nia je go ne ga tyw nych skut ków. Oce nie
pod da no wy ni ki dzia łal no ści wszyst kich urzę -
dów pra cy w Wiel ko pol sce w la tach 2014-
2017. Wśród naj lep szych zna lazł się kro to -
szyń ski PUP, zaj mu jąc trze cie miej sce.

W trak cie uro czy stej se sji sej mi ku
wiel ko pol skie go Mał go rza ta Grzem pow -
ska – dy rek tor PUP w Kro to szy nie – oraz
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski ode bra li
list gra tu la cyj ny z rąk Zo fii Szal -
czyk – prze wod ni czą cej sej mi ku i Woj cie -
cha Jan ko wia ka – wi ce mar szał ka wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. Sa mo rząd wo -
je wódz ki prze zna czył środ ki fi nan so we
na na gro dy dla naj lep szych urzę dów. 

(NO VUS)
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WIELKOPOLSKA

Krotoszyński urząd pracy
wśród najlepszych

14 ma ja prze ka za no plac bu do wy
dla za da nia pod na zwą „Prze bu do -
wa i roz bu do wa świe tli cy wiej skiej
w Dzier ża no wie wraz z ter mo mo der -
ni za cją i wy mia ną oświe tle nia
na ener go osz częd ne”. Na in we sty cję
po zy ska no do fi nan so wa nie ze środ -
ków Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu. 

W ra mach te go za da nia prze wi dzia -
no ocie ple nie ścian ze wnętrz nych i da chu

oraz pod ło gi na grun cie, wy mia nę sto lar ki
okien nej i drzwio wej, mon taż in sta la cji
grzew czej wraz z bu do wą ko tłow ni wę glo -
wej oraz mo der ni za cję oświe tle nia we -
wnętrz ne go. 

Po nad to obiekt bę dzie roz bu do wa ny,
dzię ki cze mu po wsta ną ga raż dla Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Dzier ża no wie,
ko tłow nia i za ple cze ku chen ne. Za go spo -
da ro wa ny zo sta nie też te ren wo kół bu -
dyn ku. Za koń cze nie prac za pla no wa no
na li sto pad.

(NO VUS)

DZIERŻANÓW

Rusza przebudowa świetlicy
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W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku
od by ła się ko lej na edy cja ak cji Mo to -
Krew oraz im pre zy „Po lo ne za czas
za cząć…”. Or ga ni za to rem był Klub
Mo to cy klo wy Ignis Ar dens, we
współ pra cy z od dzia łem re jo no wym
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, Sto -
wa rzy sze niem Woj sko wej Czwór ki
oraz Sto wa rzy sze niem Mi ło śni ków
Ze spo łu Lu do we go Kro to sza nie. 

Im pre zę pro wa dzi ła Mo ni ka Kwiat -
kow ska z MK Event. Na ryn ku sta nął spe -
cja li stycz ny au to bus, w któ rym moż na
by ło od dać krew. Chęt nych nie bra ko wa -
ło. W su mie do ak cji włą czy ło się 40 osób.
Na krwio daw ców cze ka ły licz ne na gro dy
w po dzię ko wa niu za udział. Po nad to
wzię li udział w lo so wa niu na gród, m. in.
ro we rów i wy ciecz ki do Bruk se li, ufun do -
wa nej przez po sła Par la men tu Eu ro pej -
skie go An drze ja Grzy ba.

Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej przy go to wa ła po kaz

pierw szej po mo cy. Na sce nie wy stą pi ły
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 4,
z przed szko li Ma ciuś i Baj ka, z Cen trum
Tań ca Show Dan ce, z Ba by Ba let oraz Na -
tan Kru pa. 

Wie le atrak cji cze ka ło tak że na naj -
młod szych uczest ni ków, jak choć by dmu -
cha ny za mek. Nie za bra kło oczy wi ście
sto isk ga stro no micz nych, gdzie każ dy
mógł się po si lić. 

Punk tu al nie w po łu dnie te go rocz ni
ma tu rzy ści oraz naj młod sze dzie ci za tań -
czy li uro czy ste go po lo ne za. Ta niec pro wa -
dzi li człon ko wie Ze spo łu Tań ca Lu do we -
go Kro to sza nie. Do po lo ne za przy łą czy ło
się licz ne gro no miesz kań ców. W su mie
za tań czy ło sto par. 

Or ga ni za to rzy pod kre śli li, że im pre -
za się uda ła, fre kwen cja do pi sa ła.
Przy oka zji już te raz za pra sza ją na ko lej ną
ak cję Mo to Krew i po lo ne za. Za rok bę dą
to bo wiem ju bi le uszo we edy cje tych wy -
da rzeń – X ak cja Mo to Krew i V po lo nez.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li męż czy -
znę, któ ry – uży wa jąc nie bez piecz -
ne go na rzę dzia – do ko nał roz bo ju
na miesz kań cu Sta rej Hu ty w gmi nie
Kro śni ce. Spraw ca -miesz ka niec Sul -
mie rzyc, wła mu jąc się no cą
do miesz ka nia po krzyw dzo ne go,
ude rzył go młot kiem w gło wę,
po czym ukradł mu te le fon ko mór -
ko wy i port fel z pie niędz mi. 

12 ma ja, tuż przed go dzi ną 4.00,
w miej sco wo ści Sta ra Hu ta w gmi nie Kro -
śni ce spraw ca wy bił szy bę w oknie ta ra so -
wym w do mu jed no ro dzin nym, a na stęp -
nie wszedł do wnę trza miesz ka nia, w któ -
rym prze by wał 63-let ni wła ści ciel. Na -
past nik ude rzył męż czy znę w gło wę gu -
mo wym młot kiem, po wo du jąc krwa wią -
cą ra nę. Jed no cze śnie za żą dał wy da nia
pie nię dzy. Za brał z miesz ka nia te le fon ko -
mór ko wy oraz port fel z do ku men ta mi
po krzyw dzo ne go i pie niędz mi, po czym

uciekł z miesz ka nia, po zo sta wia jąc w nim
ran ne go. Jak się póź niej oka za ło, na szczę -
ście ob ra że nia gło wy po krzyw dzo ne go
nie by ły po waż ne. 

Po otrzy ma niu zgło sze nia o tym
prze stęp stwie mi lic cy po li cjan ci na tych -
miast przy stą pi li do in ten syw nych czyn -
no ści, zmie rza ją cych do usta le nia per so -
na liów spraw cy i do je go szyb kie go za trzy -
ma nia. Na pod sta wie ze bra nych ma te ria -
łów i ana li zy da nych mun du ro wi usta li li,
że na past ni kiem był 25-let ni miesz ka niec
Sul mie rzyc. 

Po kil ku go dzi nach od zda rze nia
męż czy zna zo stał za trzy ma ny przez po li -
cję w oko li cach Kro to szy na. – Pro ku ra tor
przed sta wił po dej rza ne mu za rzut do ko -
na nia roz bo ju z uży ciem nie bez piecz ne go
przed mio tu, za co gro zi mu ka ra od 3
do 15 lat po zba wie nia wol no ści. Po li cjan -
ci za wnio sko wa li do pro ku ra to ra o zło że -
nie do miej sco we go są du wnio sku o za sto -
so wa nie wo bec po dej rza ne go środ ka za -

po bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia. De cy zją Są du Re jo no we go
w Mi li czu 25-let ni spraw ca zo stał 15 ma -
ja tym cza so wo aresz to wa ny na okres
trzech mie się cy. Śledz two prze ciw ko po -
dej rza ne mu jest w to ku – in for mu je pod -
insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
KPP w Mi li czu.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Oddawali krew 
i odtańczyli poloneza

Z POLICJI

Zaatakował młotkiem i dokonał rozboju
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W koź miń skiej bi blio te ce od by ło się
szko le nie dla przed sta wi cie li or ga ni -
za cji po za rzą do wych, dzia ła ją cych
na te re nie gmi ny. W za ję ciach wzię li
udział przed sta wi cie le dzie się ciu lo -
kal nych sto wa rzy szeń i pra cow ni cy
UMiG w Koź mi nie Wlkp., współ pra -
cu ją cy na co dzień z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi.

Szko le nie pro wa dził Łu kasz Wa -
szak – praw nik, spe cja li sta w za kre sie
współ pra cy sa mo rzą dów z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi i pod mio ta mi eko no mii
spo łecz nej, pre zes Za rzą du Cen trum Pro -
mo cji i Roz wo ju Ini cja tyw Oby wa tel skich

OPUS. Or ga ni za to rem spo tka nia był bur -
mistrz Koź mi na Wlkp.

Pro wa dzą cy omó wił szcze gó ło wo za -
sa dy wy peł nia nia uprosz czo nej ofer ty
na re ali za cję za da nia pu blicz ne go i spra -
woz da nia z je go re ali za cji. Na stęp nie
sku pił się na za gad nie niach, któ re lo kal -
nym sto wa rzy sze niom przy spa rza ją kło -
po tów w co dzien nym funk cjo no wa niu.
Omó wił za sa dy dzia łal no ści od płat nej
i nie od płat nej sto wa rzy szeń, dzia łal ność
go spo dar czą w sto wa rzy sze niach, a tak że
kwe stie za wie ra nia umów -zle ceń
i umów wo lon ta riac kich. Spo tka nie mia -
ło for mu łę otwar te go pa ne lu dys ku syj -
ne go, dzię ki cze mu wąt pli wo ści i py ta -

nia uczest ni ków by ły przez pro wa dzą ce -
go na bie żą co wy ja śnia ne. 

Od 2014 ro ku gmi na re gu lar nie ogła sza
kon kur sy dla or ga ni za cji po za rzą do wych, re -
ali zu jąc Usta wę o dzia łal no ści po żyt ku pu -
blicz ne go i wo lon ta ria cie. W tym ro ku
na współ pra cę ze sto wa rzy sze nia mi koź miń -
ski sa mo rząd prze zna czył 311 tys. zł.

Jak pod kre ślił bur mistrz, z ro ku
na rok ak tyw ność lo kal nych sto wa rzy szeń
wzra sta, a ich współ pra ca z sa mo rzą dem
roz wi ja się bar dzo do brze. Wło darz po -
dzię ko wał przed sta wi cie lom or ga ni za cji
za tę współ pra cę i za chę cił do dal szych
dzia łań. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W Świn ko wie od by ło się spo tka nie,
na któ rym pod su mo wa no wy ni ki
prac ho dow la nych w po wie cie kro to -
szyń skim w ro ku 2017. Na gro dzo no
naj lep szych ho dow ców.

W spo tka niu uczest ni czy li m. in. sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka i Zbi gniew Ba -
rań ski, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa. Naj lep -
szym ho dow com w ran kin gu Re gio nal ne -
go Ko ła Ho dow ców i Pro du cen tów By dła
(oce na wy daj no ści rocz nej obór w po wie -
cie kro to szyń skim za 2017 rok) sta ro sta
wrę czył pu cha ry oraz dy plo my.

Wy róż nie ni zo sta li: w ob sa dzie do 20
krów – Bro ni sław Kon ce wicz (Dłu go łę -
ka), Ze non Pa zo ła (Dłu go łę ka) i Krzysz tof
Za wor ski (Bo rzę ci ce); w ob sa dzie od 20,1
do 50 krów – Se ba stian Su li kow ski (Za le -
sie Wiel kie), An drzej Krzuś (Wie lo wieś)
i Jan Kacz ma rek (Dzier ża nów); w ob sa -
dzie od 50,1 do 150 krów – Ma ciej Pohl
(Kro to szyn), Ka rol No wak (Za le sie Wiel -
kie) i An drzej Hof f mann (Basz ków);
w ob sa dzie od 150,1 do 300 krów – Ża -
ne ta Ba ła -Kacz ma rek (Lu to gniew), Ali na
Ka cza ła -Szym czak (Ko na rzew) i Ma ria
Sne la (Basz ków). 

OPRAC. (NO VUS) 

ROLNICTWO

Wyróżniono najlepszych
hodowców bydła
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15 ma ja na kro to szyń skim ryn ku ofi -
cjal nie za in au gu ro wa no sys tem miej -
skich ro we rów Kro to wer. Bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek za chę ca miesz -
kań ców do ko rzy sta nia z bar dzo no -
wo cze snych ro we rów miej skich. 

Jak wie my, to już dru ga wer sja pro jek tu
Kro to szyń ski Ro wer Miej ski. Pierw sza kon -
cep cja po zwa la ła miesz kań com na bez płat -
ne i ano ni mo we ko rzy sta nie z udo stęp nio -
nych jed no śla dów, co oka za ło się po my słem
nie tra fio nym. Ro we ry bo wiem zni ka ły bądź
by ły nisz czo ne, czę sto moż na je by ło zna leźć
w przy droż nych ro wach i krza kach. 

No wy pro jekt na to miast po zwa la,
po ścią gnię ciu od po wied niej apli ka cji,
na bez płat ne ko rzy sta nie z ro we ru
przez 15 mi nut. Dłuż sza jaz da wy ma ga
opła ty. Obec nie do dys po zy cji miesz kań -
ców jest 50 ro we rów. O za sa dach ich użyt -
ko wa nia opo wie dzie li przed sta wi cie le fir -
my Ro ovee, któ ra przy go to wa ła na zle ce nie
gmi ny ca ły sys tem, oraz Oran ge, dzię ki
któ rej moż li wa jest kon tro la po ło że nia ro -
we rów. Wszyst kie jed no śla dy ma ją na daj -
ni ki GPS. Szcze gó ły sys te mu i re gu la min
do stęp ne są na stro nie www.kro to wer.pl. 

W cza sie in au gu ra cji ogło szo no wy ni ki
kon kur su pro mu ją ce go Kro to wer.
Przed ofi cjal nym uru cho mie niem sys te mu

naj wię cej ki lo me trów prze je chał kro to szyń -
ski ko larz, Krzysz tof Ku bik. To on zresz tą
wnio sko wał u bur mi strza o wpro wa dze nie
sys te mu mo ni to ro wa nych ro we rów miej -
skich. Ja ko zwy cięz ca kon kur su zrzekł się
przy zna nej na gro dy fi nan so wej na rzecz in -
nych osób bio rą cych udział w ry wa li za cji.

– Mój po mysł, mo je ma rze -
nie – stwier dza K. Ku bik. – Kro to szyń ski
Ro wer Miej ski stał się fak tem! Kie dy po -
nad trzy la ta te mu przy sze dłem do bur mi -
strza z tym po my słem, usły sza łem, że Kro -
to szyn jest za ma ły, że nie ma po trze by, że
każ dy ma swój ro wer. Nie od pusz cza -
łem – pi sa łem, cho dzi łem, za bie ga łem ca -
ły czas o to, aby po wstał u nas pro fe sjo nal -
ny sys tem wy po ży czeń ro we rów miej -
skich. Dziś z fir mą Ro ovee udo stęp ni li śmy
ro we ry czwar tej ge ne ra cji. Je stem dum ny

z na sze go ma łe go mia sta. Mi mo wszyst ko
dzię ku ję wła dzom Kro to szy na, że o po my -
śle nie za po mnia no. Chciał bym ży czyć
wszyst kim uda nych prze jaz dów na Kro to -
we rze. Zrze kłem się rów nież dziś na gro dy
w wy gra nym prze ze mnie kon kur sie
na naj wię cej prze je cha nych ki lo me trów
w te stach! Kwo tę 500 zł otrzy ma ła ko lej na
oso ba – po wie dział K. Ku bik.

Po ofi cjal nych prze mo wach moż na by -
ło spraw dzić, jak się jeź dzi na no wych ro -
we rach. Bur mistrz za chę cał miesz kań ców
obec nych na ryn ku do jaz dy prób nej. Wy -
ra ził też na dzie ję, że ko rzy sta nie z ro we rów
w Kro to szy nie wpły nie na zmniej sze nie
na tę że nia ru chu sa mo cho do we go, a co
za tym idzie – po pra wę ja ko ści po wie trza.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KROTOSZYN

50 rowerów do dyspozycji mieszkańców
14 ma ja Urząd Miej ski w Koź mi nie
Wlkp. od wie dzi ły przed sta wi ciel ki11 kół
go spo dyń wiej skich, dzia ła ją cych w gmi -
nie. Spo tka nie mia ło nace lu omó wie nie
współ pra cy pod czas te go rocz nych do ży -
nek w Bia łym Dwo rze, Bie gu Mać ka i in -
nych im prez ple ne ro wych. 

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski wrę czył
pa niom książ ki „Ku li nar ne po dró że
po Wiel ko pol sce” z prze pi sa mi po le ca ny mi
przez KGW z Wiel ko pol ski, m. in. na koź -
miń ską gzi kę. 

Te go rocz ne do żyn ki gmin ne od bę dą

się 15 sierp nia w Bia łym Dwo rze. Od kil ku
lat sta łym ele men tem świę ta plo nów jest
de gu sta cja po traw, przy rzą dza nych przez
miej sco we ko ła go spo dyń wiej skich. W tym
ro ku, ze wzglę du na set ną rocz ni cę od zy -
ska nia nie pod le gło ści, te ma tem prze wod -
nim ku li nar nych po pi sów go spo dyń bę dzie
kuch nia z róż nych re gio nów Pol ski. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Gospodynie z wizytą w urzędzie

Spo śród 350 zgło szo nych Sto wa rzy -
sze nie „Ra zem dla Ko na rze wa”
i gmi na Zdu ny zo sta ły – ja ko jed na
z 15 grup – no mi no wa ne do na gro -
dy Su per Sa mo rząd 2018. Jest to
wy róż nie nie dla uczest ni ków ak cji
„Masz Głos”, któ rzy naj sku tecz niej
za chę ca ją do współ pra cy wła dze sa -
mo rzą do we i miesz kań ców. 

Na gro da przy zna wa na jest tak że dzia -
ła ją cym w part ner stwie z uczest ni ka mi
wła dzom sa mo rzą do wym. Jej na zwa na -
wią zu je do idei sa mo rzą du, ro zu mia ne go

ja ko wspól no ta miesz kań ców, a nie urząd
gmi ny i je go pra cow ni cy. 

Ona gro dę Su per Sa mo rząd2018 mo gą
ubie gać się uczest ni cy ak cji „Masz Głos”, któ -
rzy za re je stru ją się na www.ma szglos.pl, zre -
ali zu ją efek tyw nie dzia ła nia wraz z miesz -
kań ca mi i wła dza mi sa mo rzą do wy mi oraz
ter mi no wo za miesz czą pod su mo wa nie
prze pro wa dzo nych dzia łań na stro nie. 

Wrę cze nie na gro dy Su per Sa mo -
rząd 2018 od bę dzie się pod czas uro czy -
stej ga li na Zam ku Kró lew skim w War sza -
wie.

(NO VUS)

ZDUNY

Nominowani do nagrody Super Samorząd
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W Wa sil ko wie (woj. pod la skie) od był
się Ogól no pol ski Kon kurs „Spraw ny
w za wo dzie – bez piecz ny w pra cy”
w ka te go riach fry zjer i ku charz. Zna -
ko mi cie za pre zen to wa ła się
Agniesz ka Po lań ska ze Szko ły Bran -
żo wej I stop nia w Ko by li na, któ ra za -
ję ła trze cie miej sce. 

Zma ga nia kon kur so we roz po czę ły
się od czę ści teo re tycz nej, w któ rej przy -
szli fry zje rzy mie li do roz wią za nia test
z wie dzy i umie jęt no ści wła ści wych dla
przy go to wa nia w za wo dzie fry zje ra. Dru -
gi dzień to część prak tycz na. Naj pierw
uczest ni cy mu sie li wy ko nać re gu la mi no -
we ope ra cje fry zjer skie – pod sta wo we ele -
men ty fry zu ry na głów kach tre nin go -
wych: pier ścion ki, trwa łą on du la cję i wy -
ci ska nie fal. Dru ga kon ku ren cja po le ga ła
na wy ko na niu sty li za cji fry zjer skiej
na mo del ce, te ma tycz nie wpi su ją cej się
w ha sło „Ko bie ta XXII wie ku”. 

Ko mi sja kom plek so wo oce nia ła po -
dej mo wa ne przez uczest ni ków dzia ła nia,
po cząw szy od prze strze ga nia za sad BHP
i hi gie ny pra cy, po przez po praw ność ko -
lej nych czyn no ści, aż po efekt wy ko na nej
pra cy oraz jej pre zen ta cję. Zwy cię ży ła
Ewe li na Al ker z wo je wódz twa opol skie -

go, dru gie miej sce za jął Mi chał Bo ko ta
z wo je wódz twa dol no ślą skie go, a trze cia
lo ka ta przy pa dła Agniesz ce Po lań skiej, re -
pre zen tu ją cej Wiel ko pol ską Wo je wódz ką
Ko men dę Ochot ni czych Huf ców Pra cy
i Bran żo wą Szko łę I stop nia w Ko by li nie.
Agniesz ka jest uczen ni cą kla sy III,
a do eta pu ogól no pol skie go za kwa li fi ko -
wa ła się ja ko trium fa tor ka eta pu wo je -
wódz kie go. Prak tycz ną na ukę za wo du

od by wa w Stu diu Fry zjer skim pod czuj -
nym okiem Ane ty No wac kiej.

Or ga ni za to rzy kon kur su za dba li
rów nież o to, aby mło dzież z OHP po zna -
ła re gion zwa ny „zie lo ny mi płu ca mi Pol -
ski”. Za rów no fry zje rzy, jak i ku cha rze
uda li się więc na kra jo znaw czo -edu ka cyj -
ną wy ciecz kę „Pod la skim Szla kiem Ta tar -
skim”. 

(AN KA)

FRYZJERSTWO

Wielki sukces Agnieszki Polańskiej
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Dwóch uczniów I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie wzię ło udział w II se sji Sej mi ku
Mło dzie ży Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. By ła to na gro da za wy gra nie
po wia to we go eta pu kon kur su.

Ja kub Jan kow ski i Bar tosz Li twin,
przy go to wu jąc się pod opie ką Ju li ty Lu -
dwi czak, wy ko na li bo wiem naj cie kaw szą
pre zen ta cję i zo sta li lau re ata mi kon kur su
„Ma rze nia Wiel ko po lan o wol nej Pol sce.
Jak uczcić 100-le cie od zy ska nia nie pod le -
gło ści”.

Ob ra dy sej mi ku roz po czę ło wy stą -
pie nie prze wod ni czą cej – Zo fii Szal czyk.
Po tem wszy scy uczest ni cy zo sta li po pro -
sze ni o za pi sa nie się do jed nej z czte rech
ko mi sji, w któ rych mie li pra co wać.

– Wy bra łem Ko mi sję Sa mo rzą do wą,
któ rej za da niem by ło wska za nie dzia łań
sej mi ku dla wo je wódz twa, ich oce na oraz
wska za nie no wych po ten cjal nych dróg in -
we sty cji – opo wia da Ja kub Jan kow -
ski. – Bar tek wy brał Ko mi sję Upa mięt -
nie nia Czy nu Po wstań cze go, któ ra dzia ła -
ła, jak sa ma na zwa wska zu je, w ce lu upa -
mięt nie nia po wsta nia wiel ko pol skie go
i je go uczest ni ków. Każ da z ko mi sji mia ła
wy pra co wać pięć po stu la tów, któ re znaj -
dą się w zbio ro wej uchwa le mło dzie żo we -
go sej mi ku. Ku mo je mu zdzi wie niu zo -
sta łem wy bra ny na jej prze wod ni czą ce go. 

Po ob ra dach ko mi sji ich prze wod ni -
czą cy przed sta wia li wy pra co wa ne przez
swo je ze spo ły po stu la ty, któ re za war to we

wspól nej uchwa le. Zo sta ła ona jed no gło -
śnie przy ję ta przez Sej mik Mło dzie ży Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go. 

Se sja za koń czy ła się roz da niem na -
gród i za świad czeń o udzia le w sej mi ku.
Dla uczniów kro to szyń skie go li ceum by ło
to bar dzo cie ka we i po ucza ją ce do świad -
cze nie, dzię ki któ re mu prze ko na li się, jak
wy glą da pra ca rad ne go sej mi ku i co da je
po zy tyw ny im puls do czyn ne go udzia łu
w lo kal nym ży ciu po li tycz nym i spo łecz -
nym oraz do ko rzy sta nia z pra wa wy bor -
cze go przez mło dych oby wa te li.

– Udział w sej mi ku był dla mnie
ogrom ną szan są i nie sa mo wi tym prze ży -
ciem, gdyż mie li śmy nie po wta rzal ną oka -
zję zo ba czyć na ży wo, jak on funk cjo nu -
je – mó wi Bar tosz Li twin. – W Ko mi sji
Upa mięt nie nia Czy nu Po wstań cze go tra -
fi łem na bar dzo przy ja znych i otwar tych
lu dzi, z któ ry mi szyb ko zna la złem wspól -
ny ję zyk. Na sza współ pra ca by ła bar dzo
owoc na, bez prze szkód sfor mu ło wa li śmy
po stu la ty. Wszy scy mie li śmy wie le po my -
słów, lecz nie star czy ło cza su na roz pa trze -
nie wszyst kich. Do sze dłem do wnio sku,
że pra ca rad nych sej mi ku nie jest ta ka ła -
twa, jak nam się wy da je. Czę sto bo wiem
wią że się z ko niecz no ścią po dej mo wa nia
trud nych de cy zji. Uwa żam, że bar dzo do -
brze wy ko na li śmy po wie rzo ne nam za da -
nia, za rów no ja ko ko mi sja, jak i in dy wi du -
al nie. Je stem bar dzo usa tys fak cjo no wa ny
z udzia łu w sej mi ku – pod su mo wu je
uczeń kro to szyń skie go LO.

OPRAC. (NO VUS)

LO KROTOSZYN

Cenne doświadczenie w sejmiku



Już od dłuż sze go cza su mó wi się
o moż li wych nie pra wi dło wo ściach
w na li cza niu nad go dzin kro to szyń skim
na uczy cie lom. Jak się do wie dzie li śmy,
Pań stwo wa In spek cja Pra cy pro wa dzi
już kon tro le w nie któ rych pla ców kach.
Gdy by oka za ło się, że rze czy wi ście pra -
wa pra cow ni cze na uczy cie li zo sta ły na -
ru szo ne, wów czas mo gą oni wspól nie
do cho dzić swo ich praw. 

W Pol sce funk cjo nu je po stę po wa nie
gru po we, któ re to umoż li wia. Przed sta wia -
my za tem pod sta wo we in for ma cje w tym te -
ma cie, opa trzo ne ko men ta rzem praw ni ków.

Od2009 ro ku obo wią zu je usta wa odo -
cho dze niu rosz czeń w po stę po wa niu gru -
po wym, któ re ma na ce lu uła twie nie do cho -
dze nia rosz czeń jed ne go ro dza ju przez wie -
le osób. Spe cy ficz ne dla dzi siej sze go ży cia
spo łecz ne go jest bo wiem to, że nie któ rzy
przed się bior cy świad czą swo je usłu gi ma so -
wo bądź też w du żej ska li ko rzy sta ją z pra cy
in nych na swo je po trze by. 

Po stę po wa nie gru po we mo że być jed -
nak pro wa dzo ne w ści śle okre ślo nych ro dza -
jach spra wy, tj. w spra wach o rosz cze nia z ty -
tu łu od po wie dzial no ści za pro dukt nie bez -
piecz ny, czy nów nie do zwo lo nych, nie wy ko -
na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia zo bo -
wią za nia umow ne go, bez pod staw ne go
wzbo ga ce nia oraz w spra wach o ochro nę

kon su men tów – i to te ostat nie są naj czę -
ściej do cho dzo ny mi rosz cze nia mi w po stę -
po wa niach gru po wych. 

Dla przy kła du – bank udzie la kre dy tu
na pod sta wie tych sa mych za pi sów umo wy,
aje śli są one nie zgod ne zpra wem, to wie lu kre -
dy to bior ców mo że zwró cić się do ban ku
ozmia nę tych za pi sów. Tak sa mo pra co daw ca,
sto su jąc nie zgod ne zpra wem za pi sy re gu la mi -
nu wy na gra dza nia, na ru sza pra wa wszyst kich
swo ich pra cow ni ków i każ dy z nich mo że
do nie go wy stą pić o ich zmia nę i wy rów na nie
nie za pła co ne go wy na gro dze nia. Po dob nie,
kie dy prze woź nik opóź nia lot lub uszka dza
prze wo żo ne prze sył ki, wy rzą dza szko dę wie -
lu swo im klien tom i każ dy z nich mo że
do nie go wy stą pić o jej na pra wie nie. 

– Gdy by każ da z tych osób wy stą pi ła
ze swo im rosz cze niem z osob na, sąd wła ści -
wy dla te go ro dza ju spraw mógł by jed nak
zo stać prze cią żo ny, co spo wo do wa ło by wy -
dłu że nie cza su roz po zna nia wszyst kich
spraw. Po nad to do cho dze nie tych rosz czeń
osob no jest droż sze i trud niej sze. Znacz nie
ła twiej jest do cho dzić tych po dob nych rosz -
czeń wspól nie, przez wszyst kie oso by do -
tknię te na ru sze niem pra wa – ko men tu je Ja -
kub Ka lak, praw nik. 

Po wódz two gru po we, na zy wa ne po -
tocz nie po zwem zbio ro wym, sta no wi atrak -
cyj ny spo sób do cho dze nia rosz czeń, któ re
opar te są na tej sa mej pod sta wie fak tycz nej

i praw nej. Dzię ki po stę po wa niu gru po we -
mu prze ciw jed ne mu pod mio to wi nie trze -
ba wy ta czać po wódz twa przez każ de go za -
in te re so wa ne go z osob na. Po zew zbio ro wy
mo że wy to czyć gru pa co naj mniej 10 osób. 

– Żą da nia człon ków gru py są ku mu lo -
wa ne w jed nym po zwie i do cho dzo ne
wspól nie. Z te go wzglę du w po stę po wa niu
gru po wym moż na żą dać udzie le nia ochro -
ny praw nej wy łącz nie w ten sam spo sób
w sto sun ku do wszyst kich po wo dów,
a w przy pad ku rosz czeń pie nięż nych speł -
nić szcze gól ny wy móg ujed no li ce nia kwot
ich rosz czeń. Ujed no li ce nie nie mu si jed nak

na stą pić w ra mach wszyst kich człon ków
gru py – do pusz czal ne jest bo wiem wy dzie -
le nie pod grup i do ko na nie ujed no li ce nia
w ich ra mach – wy ja śnia Krzysz tof Śpie -
wak, ad wo kat. 

Każ de po stę po wa nie są do we ro dzi jed -
nak kosz ty. Po stę po wa nie gru po we nie jest tu
wy jąt ko we, jed nak prze wi du je dwu krot nie
niż sze opła ty niż po stę po wa nie in dy wi du al -
ne. Opła ta są do wa wy no si tu taj 2% war to ści
in dy wi du al ne go przed mio tu spo ru dla każ -
de go człon ka gru py. – Jest to kwo ta o3% niż -
sza niż w po stę po wa niu in dy wi du al nym.
Trze ba też tu wspo mnieć, że usta wa o do -
cho dze niu rosz czeń w po stę po wa niu gru po -
wym wy ma ga zło że nia po zwu zbio ro we go
przez ad wo ka ta lub rad cę praw ne go, a te są

tu rów nież niż sze niż w spra wie in dy wi du al -
nej, gdyż roz kła da ją się na wszyst kich człon -
ków gru py – tłu ma czy J. Ka lak. – W to ku
po stę po wa nia mo gą też po wstać kosz ty do -
dat ko we, jak np. kosz ty spo rzą dze nia opi nii
przez bie głe go i one rów nież są dzie lo ne pro -
por cjo nal nie na po wo dów, ale też mo gą zo -
stać na ło żo ne czę ścio wo na stro nę po zwa -
ną – uzu peł nia K. Śpie wak.

Wy da je się za tem, że w po rów na niu
do po stę po wa nia in dy wi du al ne go po stę po -
wa nie gru po we za pew nia niż sze kosz ty są -
do we, przez co uła twia też do cho dze nie
praw tym oso bom, któ re nie by ły by wsta nie
sa mo dziel nie po nieść kosz tów po stę po wa -
nia są do we go.

(RED)

W mi nio ną nie dzie lę w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ło
się spo tka nie z po sła mi Pra wa
i Spra wie dli wo ści – To ma szem Ław -
ni cza kiem i Łu ka szem Schre ibe rem.
Zor ga ni zo wa no je w ra mach ak cji
„Pol ska jest jed na”, ogło szo nej pod -
czas kwiet nio wej Kon wen cji Zjed no -
czo nej Pra wi cy przez pre ze sa PiS,
Ja ro sła wa Ka czyń skie go.

Naj pierw za brał głos Łu kasz Schre iber,
po seł z Byd gosz czy. Jak za uwa żył, znaj du je -
my się na po cząt ku ma ra to nu wy bor cze go,
po nie waż je sie nią cze ka ją nas wy bo ry sa -
mo rzą do we, a za rok do eu ro par la men tu
i do par la men tu kra jo we go. – Bę dą to mo -
men ty, kie dy zde cy du je my, w ja ki spo sób
Pol ska ma się roz wi jać. Trze ba za dać też py -
ta nie, dla cze go każ de go dnia na rząd Pra wa
i Spra wie dli wo ści kie ro wa ne są ata ki.
Po czę ści wy ni ka ją one z błę dów, któ re każ -
de mu bę dą ce mu przy wła dzy mo gą się zda -
rzyć. Jed nak naj bar dziej wie lu wpły wo -
wych lu dzi roz wście czy ła pró ba ze rwa nia
z nie chlub ną tra dy cją III RP, czy li roz bi cie
pew nych ukła dów i mo no po lów, któ re za -
wią za ły się po 1989 ro ku z ko mu ni stycz nej
no men kla tu ry – mó wił par la men ta rzy sta. 

Po seł Schre iber po wie dział, że od 1989

ro ku rzą dzi ły w kra ju róż ne par tie, któ re za -
sad ni czo ni czym się mię dzy so bą nie róż ni ły,
za rów no w spra wach go spo dar czych i spo -
łecz nych, jak i w kwe stii roz li cze nia PRL -
-uczy wie lu nie wy ja śnio nych dodziś afer po -
li tycz nych bądź go spo dar czych, jak ma fia pa -
li wo wa czy wy łu dze nia z po dat ku VAT.

– Je śli ist nie ją drob ni przed się bior cy,
któ rzy pró bu ją zwią zać ko niec z koń cem
i sta ra ją się pła cić mniej sze po dat ki, to pół
bie dy. Naj gor sze, gdy ktoś nic nie pro du ko -
wał, nie sprze da wał, nie ku po wał, a tyl ko
wy łu dzał pie nią dze ze Skar bu Pań stwa. To
już nie jest sza ra stre fa, ale czar na stre fa. Jest
to wi na wszyst kich po przed nich rzą dów,
któ re po zwo li ły na ta kie dzia ła nie. Je dy ną
od po wie dzią po przed niej eki py od „zie lo -
nej wy spy” by ło pod nie sie nie po dat -
ków – oznaj mił Ł. Schre iber. 

Par la men ta rzy sta do dał, że Pol ska by ła
rze ko mo po ten ta tem na eu ro pej skim
i świa to wym ryn ku, je śli cho dzi o urzą dze -
nia elek tro nicz ne, a oka za ło się, że po ja wia -
ły się fik cyj ne ob ro ty ty mi to wa ra mi. Za -
zna czył, że Pra wo i Spra wie dli wość od lat
sta ra się uszczel nić sys tem po dat ko wy
i zwró cić pie nią dze naj bar dziej po trze bu ją -
cym. Ja ko przy kład po dał pro -
gram 500plus, okre śla jąc go mia nem prze -
ja wu spra wie dli wo ści i re al nej po mo cy.

Ł. Schre iber od niósł się rów nież do re -
for my wy mia ru spra wie dli wo ści, któ ra
wy wo ła ła w ubie głym ro ku sprze ciw czę -
ści opo zy cji, śro do wisk sę dziow skich
i praw ni czych. – Ha sło „wol ne są dy” jest
nie po ro zu mie niem – stwier dził. – Są dy
to wła dza, któ ra mu si być kon tro lo wa na.
To jest idea mon te skiu szow skie go trój po -
dzia łu wła dzy, któ ry mu si być wza jem nie
zrów no wa żo ny i kon tro lo wa ny. Nie mo że
być wol na, od izo lo wa na, wy alie no wa na,
a tak się w Pol sce dzia ło. My po sta no wi li -
śmy to zmie nić, co spo tka ło się ze wście -
kło ścią na szych opo nen tów, któ rzy mó wią
„Pra wo i Spra wie dli wość to ko mu na, bo
wra ca ją do ko mu ni stycz nych roz wią zań”,
co jest ab sur dem. Eli ta jest po trzeb na
w każ dym kra ju. Tu mie li śmy do czy nie -
nia z dzia łal no ścią róż nych klik, któ re są
wście kłe, bo im się ca ły świat wa li – tra cą
sta no wi ska, wiel kie pie nią dze i wpły -
wy – wy ja śniał po seł. 

Sko men to wał rów nież trwa ją cy
od mie sią ca pro test opie ku nów osób nie -
peł no spraw nych. – Pań stwo je ste ście prze -
ko ny wa ni, że ma cie do czy nie nia z bez -
dusz nym rzą dem – tłu ma czył. – Bo mó wi
się tak: „na dzie ci da li ście, a tym nie peł no -
spraw nym, któ rzy są w naj cięż szej sy tu -
acji, 500 zł nie moż na dać?”. Od po cząt ku
rzą dów Pra wa i Spra wie dli wo ści ci nie peł -
no spraw ni ma ją świad cze nia po -
nad 500plus. O 277 zł net to wzro sły świad -
cze nia pie lę gna cyj ne, o 240 ren ta so cjal na
i o kil ka dzie siąt zł do da tek re ha bi li ta cyj ny.
Oczy wi ście jest to cią gle za ma ło. Pre mier
Mo ra wiec ki za po wie dział pro gram Do stęp -
ność plus, skie ro wa ny też do osób star szych.
Jest tak że pro gram „Za ży ciem”. Pro te stu ją -
cy ma ją kon kret ny po stu lat – 500 zł dla
nie peł no spraw nych o znacz nej nie peł no -
spraw no ści. Że by pań stwo mie li świa do -
mość – ta kich osób jest ok. 1,5 mln. A sa -
mych nie peł no spraw nych 5 mln. Speł nie -

nie te go żą da nia to 5 mi liar dów. Od ra zu
po ja wia się pro blem kon sty tu cyj no ści ta kie -
go po stu la tu, że jed nym da my, a in nym nie.
Wte dy mo gą się po ja wić in ne gru py nie peł -
no spraw nych, by dać im cho ciaż 300 zł.
Wte dy cał ko wi ty koszt wy nie sie już 30 mi -
liar dów – oznaj mił Ł. Schre iber.

W trak cie spo tka nia mó wio no rów -
nież o pla no wa nym fun du szu na bu do wę
i mo der ni za cję dróg lo kal nych. Na ten cel
prze wi du je się prze zna czyć 5 mi liar dów
zło tych z bu dże tu pań stwa. Istot ną kwe stią
bę dzie do bra współ pra ca rzą du z sa mo rzą -
da mi. Sze rzej na ten te mat mó wił po seł To -
masz Ław ni czak.

– Je śli cho dzi o bu do wę ob wod nic, au -
to strad, dróg eks pre so wych – w Pol sce
obec nie pro wa dzo ne są 103 in we sty cje
na kwo tę 51 mi liar dów zło tych – oświad -
czył T. Ław ni czak. – W naj bliż szych dniach
bę dzie otwie ra ny pierw szy etap ob wod ni cy
Kęp na. Rząd ma w pla nach ogło sze nie pro -
gra mu bu do wy ma łych ob wod nic. Ta kie
mia sta jak Kro to szyn te go po trze bu ją.
Wiem, że wła dze lo kal ne pra co wa ły
nad do ku men ta cją wspól nej ob wod ni cy
Ciesz ków – Zdu ny – Kro to szyn, ale nie do -
tar ła ona do mnie, a mógł bym przed sta wić
tę spra wę mi ni stro wi in fra struk tu ry. To jest
za da nie dla przy szłych sa mo rzą dow ców,
któ rzy – opra co wu jąc sto sow ne stu dium
ko ry ta rzo we dla ob wod nic – do star czą je
mi ni ster stwu za po śred nic twem po słów.
Zgło si ły się już Ple szew i Koź min Wlkp.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

7Ważne Sprawy

POLITYKA

Polska jest jedna

PRAWO

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się 25 ma -
ja 2018, czy li osta tecz ny ter min, kie -
dy KAŻ DY pod miot go spo dar czy,
któ ry prze twa rza da ne oso bo we,
mu si za cząć sto so wać wy tycz ne RO -
DO (Roz po rzą dze nie o Ochro nie Da -
nych Oso bo wych). Po sta ra my się na -
szym Czy tel ni kom przy bli żyć tę te -
ma ty kę. Oka zu je się, że nie ta ki dia -
beł strasz ny, jak go ma lu ją...

Unij ne Roz po rzą dze nie o Ochro nie
Da nych Oso bo wych (RO DO) ma na ce lu
ujed no li ce nie prze pi sów do ty czą cych
ochro ny da nych oso bo wych na ca ły ob -
szar Unii Eu ro pej skiej oraz za pew nie nie
bez pie czeń stwa oso bom fi zycz nym w za -
kre sie prze twa rza nia ich da nych oso bo -
wych przez róż ne go ro dza ju or ga ni za cje.
Zbli ża ją cy się ter min sto so wa nia po wyż -
sze go roz po rzą dze nia stał się po wo dem
cha osu wśród wie lu przed się bior ców
z po wo du pły ną cych z róż nych stron
błęd nych in for ma cji. 

Dez orien ta cja sta ła się do brym źró -
dłem do cho du dla nie zli czo nej ilo ści
pseu do fa chow ców, stra szą cych wy so ki mi
ka ra mi i ofe ru ją cych przy go to wa nie do -
ku men tów RO DO. A prze cież RO DO to
nie do ku men ty, lecz pro ce sy, w trak cie
któ rych prze twa rza ne są da ne oso bo we. 
Ko go do ty czy RO DO?

W związ ku z pod mio ta mi, któ re
prze twa rza ją da ne oso bo we, RO DO
wpro wa dzi ło dwa no we po ję cia: „ad mi ni -
stra tor” oraz „pod miot prze twa rza ją cy”.
Ad mi ni stra tor to oso ba fi zycz na lub
praw na, or gan pu blicz ny, jed nost ka lub
in ny pod miot, któ ry sa mo dziel nie lub
wspól nie z in ny mi usta la ce le i spo so by
prze twa rza nia da nych oso bo wych (ozna -
cza to, że ad mi ni stra to rem da nych bę dzie
m. in. za rów no przed się bior stwo jed no -
oso bo we, spół ka ak cyj na, bank, jak i spół -
dziel nia, zgro ma dze nie czy ko ściół, wa -
run kiem jest prze twa rza nie da nych oso -

bo wych). Pod miot prze twa rza ją cy to z ko -
lei oso ba fi zycz na lub praw na, or gan pu -
blicz ny, jed nost ka lub in ny pod miot, któ -
ry prze twa rza da ne oso bo we w imie niu
ad mi ni stra to ra. 
Prze twa rza nie da nych oso bo wych

Prze twa rza nie da nych oso bo wych to
w rze czy wi sto ści ope ra cje zwią za ne z ich
gro ma dze niem, prze cho wy wa niem,
opra co wy wa niem, utrwa la niem, zmie -
nia niem i udo stęp nia niem czy usu wa -
niem, a zwłasz cza te, któ re wy ko nu je się
w sys te mach in for ma tycz nych. Nie ma
przy tym zna cze nia, czy bę dą to da ne oso -
bo we klien tów, kon tra hen tów, pra cow ni -
ków czy po ten cjal nych klien tów. Nie ma
też zna cze nia, czy da ne bę dą prze twa rza -
ne kom pu te ro wo, czy me cha nicz nie.
Prze twa rza nie da nych oso bo wych to za -
rów no pra ca na ba zach elek tro nicz nych
w spo sób ma so wy, jak i ro bie nie za pi sek
w zwy kłym no te sie. Ad mi ni stra tor ma
w szcze gól no ści za bez pie czyć da ne oso -
bo we przed ich udo stęp nie niem oso bom
nie upo waż nio nym, za bra niem przez oso -
bę nie upraw nio ną, prze twa rza niem z na -
ru sze niem usta wy oraz zmia ną, utra tą,
uszko dze niem lub znisz cze niem.
Wy so kie ka ry?

Źró dłem in for ma cji do ty czą cych
sank cji za nie prze strze ga nie prze pi sów
do ty czą cych ochro ny da nych oso bo wych
bę dzie nie tyl ko RO DO, ale rów nież usta -
wa o ochro nie da nych oso bo wych, ko deks
cy wil ny oraz ko deks kar ny. Wśród sank cji
prze wi dzia ne są: 

– środ ki na praw cze
– ad mi ni stra cyj ne ka ry pie nięż ne

w za leż no ści od na ru sze nia po szcze gól -
nych prze pi sów (m. in. ad mi ni stra cyj na ka -
ra pie nięż na w wy so ko ści do 10 000 000
EUR, a w przy pad ku przed się bior -
stwa – w wy so ko ści do2 % je go cał ko wi te -
go rocz ne go świa to we go ob ro tu z po przed -
nie go ro ku; ad mi ni stra cyj na ka ra pie nięż -
na w wy so ko ści do 20 000 000 EUR,

a w przy pad ku przed się bior stwa – w wy -
so ko ści do 4% je go cał ko wi te go rocz ne go
świa to we go ob ro tu z po przed nie go ro ku
ob ro to we go (przy czym za sto so wa nie ma
kwo ta wyż sza) 

– każ da oso ba, któ ra po nio sła szko dę
ma jąt ko wą lub nie ma jąt ko wą w wy ni ku
na ru sze nia prze pi sów RO DO, ma pra wo
uzy skać od ad mi ni stra to ra lub pod mio tu
prze twa rza ją ce go od szko do wa nie za po -
nie sio ną szko dę 

– w pro jek cie usta wy prze wi dzia no
tak że od po wie dzial ność kar ną za uda -
rem nia nie lub utrud nia nie kon tro lu ją -
cym pro wa dze nia kon tro li prze strze ga nia
prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych,
za co gro zi ka ra grzyw ny. Po nad to pro jekt
prze wi du je od po wie dzial ność w przy pad -
ku prze twa rza nia okre ślo nej ka te go rii da -
nych (tzw. „da nych wraż li wych”) bez
pod sta wy praw nej, za co gro zi ka ra grzyw -
ny, ka ra ogra ni cze nia wol no ści al bo po -
zba wie nia wol no ści. 

Co istot ne, ro dzaj i wy so kość na kła -
da nej ka ry są pro por cjo nal ne do na ru sze -
nia, ja kie go do ko na przed się bior ca.
Ko rzy ści dla przed się bior stwa

Wła ści wie wpro wa dzo ne wy tycz ne

RO DO przy no szą ko rzy ści dłu go ter mi -
no we. Jed ną z nich jest bu do wa nie za ufa -
nia kon su men tów i wi ze run ku wia ry god -
ne go przed się biorstw. Po nad to wdro że -
nie me cha ni zmów ochro ny da nych to
szyb sza re ak cja na pro ble my. Da ne oso bo -
we są ak ty wem i ma ją war tość dla fir my,
któ ra prze kła da się na suk ces eko no micz -
ny. Jed nak, po dob nie jak każ de in ne war -
to ścio we ak ty wa, wy ma ga ją na le ży tej
ochro ny. Wzra sta kon ku ren cyj ność fir my
po przez uzy ska nie cer ty fi ka cji, wy ni ka ją -
cej z RO DO, co po zwa la na osią ga nie suk -
ce sów w po stę po wa niu prze tar go wym.
RO DO po zwa la or ga ni za cjom in te li gent -
nie wy ko rzy sty wać da ne oso bo we w ce lu
wzmoc nie nia swo jej war to ści. In ne ko rzy -
ści to roz wój in no wa cyj nych tech no lo gii,
lep sze wy ko rzy sta nie za so bów czy bar -
dziej wy spe cja li zo wa na ka dra
Czy jest po wód do pa ni ki? 

Oczy wi ście, że nie! Więk szość obo -
wiąz ków jest ta kich sa mych bądź zmo dy -
fi ko wa nych jak te obo wią zu ją ce od 1997
r. Wiel ka mi ty za cja pro ble mu po ja wia się
w związ ku z fak tem, że ok. 95% przed się -
bior ców do tej po ry nic lub pra wie nic nie
ro bi ło w za kre sie ochro ny da nych oso bo -

wych swo ich klien tów. Dla te go też te raz
war to po dejść do wy ma gań RO DO
w spo sób pro fe sjo nal ny. Roz bu do wa nym
obo wiąz kiem, ko niecz nym do re ali zo wa -
nia, jest m. in. obo wią zek in for ma cyj ny,
czy li w prak ty ce ozna cza to, że gdy gro -
ma dzi my da ne, mu si my po in for mo wać
o tym oso bę, któ rej one do ty czą. I trze ba
to zro bić w bar dziej roz bu do wa ny spo sób
niż wcze śniej. Te go nie omi nie w za sa dzie
ża den przed się bior ca.
In ne no we obo wiąz ki 

RO DO wpro wa dza no we obo wiąz ki
oraz upraw nie nia, któ rych nie ma dziś
w usta wie o ochro nie da nych oso bo -
wych, np. pra wo do wy stą pie nia o ko pię
da nych, pra wo do prze nie sie nia da nych,
obo wią zek po in for mo wa nia o na ru sze -
niu, o wy cie ku itd. 

Czy drob ny przed się bior ca, usłu go -
daw ca po wej ściu RO DO mu si zbie rać
i prze twa rzać da ne elek tro nicz nie? Otóż
nie! Wy ni kiem wpro wa dze nia w błąd jest
fakt, że wie lu przed się bior ców w ten wła -
śnie spo sób my śli. Ale to tyl ko pró by na -
cią ga nia na za kup pro gra mów in for ma -
tycz nych czy apli ka cji, któ re rze ko mo sta -
no wią re me dium na no we obo wiąz ki, ja -
kie wpro wa dza RO DO. Oczy wi ście ta kie -
go pro gra mu nie ma. 
Uwa żaj na pseu do fa chow ców!

War to na te mat ko niecz no ści oraz sa -
me go spo so bu wdro że nia RO DO po roz -
ma wiać ze spe cja li sta mi, gdyż obiek tyw -
nie pa trząc, wcze śniej czy póź niej bę dzie
trze ba sto so wać je go wy tycz ne. Je śli te ma -
ty ka RO DO jest dla Wam cał ko wi cie ob -
ca, war to te mat za cząć od uczest nic twa
w szko le niu, na któ rym zwe ry fi ku je cie
wła sną świa do mość w za kre sie RO DO
oraz prze ko na cie się, w ja kim za kre sie jest
Wam rze czy wi ście po trzeb na po moc.

Wię cej na te mat szko leń oraz sa me go
spo so bu przy go to wa nia przed się bior stwa
do re ali za cji wy tycz nych RO DO do wie cie
się, dzwo niąc pod nu mer 733 778 096.

RODO

Nie taki diabeł straszny...

Pomagamy wprowadzić RODO w przedsiębiorstwie
poprzez:
Szkolenia dla Administratorów danych oraz pracowników zajmujących
się przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie
AUDYT PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI DO WDROŻENIA WYMOGÓW RODO
WDROŻENIE WYTYCZNYCH RODO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
MONITOROWANIE WDROŻONYCH WYTYCZNYCH RODO
PEŁNIENIE FUNKCJI Inspektora Ochrony Danych Osobowych
SZKOLENIA W ZAKRESIE RODO (pracownicy szeregowi oraz IODO)
*Wszystkie powyższe usługi mogą być sfinansowane w
50%-80% ze środków unijnych-pomagamy przy
wypełnianiu wszelkiej niezbędnej dokumentacji!!!
Indywidualnie przedstawiamy ofertę poszczególnych etapów
przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, jak i jego
wdrożenia oraz powołania Inspektora danych osobowych. Cena
uwarunkowana jest od struktury przedsiębiorstwa, jak i ilości
dokonywanych procesów.
Szczegóły pod nr tel: 733 778 096 
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W Przed szko lu nr 7 w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no V Fe sti wal Pio sen ki
Przed szkol nej „Ma ciu sio we śpie wa -
nie”. Swo je zdol no ści wo kal ne za pre -
zen to wa ło 12 dzie ci.

Nad prze bie giem im pre zy czu wa -
li Ka rol Kaj, Wie sław Soł ty siak, Be ata
Ku biak -No wa czyk oraz Da nu ta Ha -
dry an. W ka te go rii 3-4 la ta zwy cię ży -
ła Alek san dra Szpe rzyń ska, a w gro -
nie 5-6-lat ków pierw sze miej sce za ję -
ła Na ta lia Wa cho wiak, przed Po lą Ję -
drze jak i Le ną Kap tur ską. Wszy scy
so li ści otrzy ma li dy plo my, książ ki
oraz sło dy cze. 

(GRZE LO)

PRZEDSZKOLE NR 7 KROTOSZYN

Maciusiowe śpiewanie

Agniesz ka Skal ska 
– in struk tor ka KOK

Je steś ma mą, ta tą, bra tem, sio strą,
cór ką, sy nem, ko le żan ką, ko le gą… Oj, dłu -
go by wy mie niać. W tej ca łej wy li czan ce
z pew no ścią znaj dzie się ktoś, ko mu
chciał byś zro bić zdję cie. Kto chciał by, byś
to Ty je mu zro bił zdję cie? Je śli masz chę -
ci, ale nie czu jesz się pew nie z apa ra tem
w rę ku, my to zmie ni my. Prze ka że my
wie dzę, tak byś pew nie i spraw nie mógł
ope ro wać apa ra tem, by zdję cia cie szy ły
i by ły nie za po mnia ną pa miąt ką. 

Za pra sza my w naj bliż szą so bo tę, 26
ma ja, na warsz ta ty fo to gra ficz ne. Bę dą to
warsz ta ty z pod staw fo to gra fii, dla każ de -
go, kto chce świa do mie ro bić zdję cia. Zaj -
mie my się POR TRE TEM, przy po mni -
my wła ści wo ści funk cji w apa ra cie oraz
ich wpływ na ja kość zdję cia i efekt koń co -
wy. Warsz ta ty od by wać się bę dą w przy -
ja znej i luź nej at mos fe rze. Gdy się uczysz,
nie ma głu pich py tań. Je ste śmy po to, byś
zro zu miał swój apa rat. Zrób to dla sie bie! 

Pa mię taj! 26 ma ja o godz. 10.00 spo -
ty ka my się w stu diu fo to gra ficz nym Kro -
to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Tre nu je -
my teo rię i prak ty kę do godz. 15.00.
Uwa ga! Ilość miejsc jest ogra ni czo na,
więc za dzwoń już dziś! Tel. 62 725 42 78
(pon.-pt. w godz. 8.00-16.00).

Przy oka zji przy po mnę wszyst kim
fo to gra fu ją cym, że jesz cze do koń ca ma ja

moż na nad sy łać fo to gra fie do szó stej edy -
cji Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra -
ficz ne go KRE Atyw na kul TU RA, or ga ni -
zo wa ne go przez Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry. W tym ro ku na uczest ni ków
cze ka ją dwa te ma ty kon kur so we: MO JA
MU ZY KA oraz PRAW DZI WE EMO -
CJE. Do kon kur su moż na zgło sić
po dwie pra ce w każ dej z ka te go rii. Pra ce
kon kur so we na le ży prze słać na ad res
agniesz ka@kok.kro to szyn.pl z do pi skiem
„KON KURS FO TO GRA FICZ NY KRE -
ATYW NA KUL TU RA”. Szcze gó ło we
in for ma cje znaj du ją się w re gu la mi nie
na stro nie www.kok.kro to szyn.pl.
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12 ma ja ko ło te re no we PTTK w Zdu -
nach zor ga ni zo wa ło 43 Rajd „Spo -
tka nie z wio sną”. Uczest ni cy uda li
się na te ren Szań ca Po wstań cze go
w Bo row ni cy, miej sca naj cięż szych
walk pod czas po wsta nia wiel ko pol -
skie go. Ze wzglę du na przy pa da ją cą
w tym ro ku set ną rocz ni cę te go wy -
da rze nia rajd miał bar dziej uro czy -
stą opra wę niż za zwy czaj.

Uro czy sto ści roz po czę ła Msza św.
w in ten cji oj czy zny, któ rą od pra wił ks.
Krzysz tof Ślicz ny z pa ra fii pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Zdu nach. Ko lej nym punk -
tem był apel pa mię ci po le głych w po wsta -
niu wiel ko pol skim i zło że nie wią za nek
kwia tów przy Szań cu.

Pod czas raj du Ostrow ska Gru pa Re -
kon struk cji Hi sto rycz nej za pre zen to wa ła
się w mun du rach z okre su walk po wstań -
czych, a or ga ni za to rzy przy go to wa li kon -
kur sy z atrak cyj ny mi na gro da mi, gro -
chów kę i kieł ba ski z ogni ska oraz wspól ne
śpie wa nie pio se nek. Po nad to Sto wa rzy -
sze nie „Ra zem dla Ko na rze wa” prze pro -
wa dzi ło ak cję „Ki lo me try Do bra”, w trak -
cie któ rej zbie ra no środ ki dla zdu now -
skich har ce rzy.

Sza niec po wstań czy jest po mni kiem

sym bo li zu ją cym re jon Bo row ni cy, Cha -
chal ni i Zdun, gdzie to czy ły się naj cięż sze
wal ki w cza sie po wsta nia wiel ko pol skie -
go. Pod Bo row ni cą zgi nę ło kil ku na stu po -
wstań ców (w tym pię ciu za tru tych ga za -
mi). Niem cy uży li ar ty le rii, ga zów bo jo -
wych i mio ta czy min.  

W ce lu upa mięt nie nia tych zda rzeń
zdu now skie ko ło PTTK w 1968 ro ku
(50. rocz ni ca po wsta nia) roz po czę ło sy pa -
nie w miej scu walk pa miąt ko we go szań ca
z ka mie ni po lnych (do kła da nie ka mie ni
trwa nie prze rwa nie).  Wo kół nie go sto ją
daw ne słu py gra nicz ne z wy ry ty mi li te ra -

mi: P – Pol ska, D – Deutsch. W la -
tach 1918-1919 wy zna cza ły one gra ni cę
prze bie ga ją cą w oko li cach Zdun.

Ini cja to rem stwo rze nia szań ca był
Hie ro nim Ław ni czak – na uczy ciel kro to -
szyń skie go li ceum. Ko piec jest po mni -
kiem tam tych dni, a od wie dza ją cy to
miej sce tu ry ści rzu ca ją sym bo licz ne ka -
mie nie na sza niec. Obec nie opie kę
nad tym miej scem spra wu je ko ło PTTK
Zdu ny. No wą ta bli cę przy szań cu wy ko -
na ło zdu now skie przed się bior stwo ka -
mie niar skie.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
25 maja-7 czerwca
godz. 14.00 – FUTRZAKI RUSZAJĄ NA
RATUNEK – Rosja, animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 15.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing
godz. 18.00 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -

HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D

dubbing

godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -

HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D

napisy

Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I

LO.  

26 maja 
VI edycja KrotoFESTU w Parku Miejskim. 
Warsztaty fotograficzne „Dobry portret”,
prowadzone przez Agnieszkę i Sławomira Skalskich w
godz. 10.00-15.00 w KOK-u. 
27 maja
XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
Osoby, które zarejestrują się wcześniej, zapłacą
mniejszą kwotę wpisową. 
Koncert zespołu Neoklez w ramach Simchat Chajim
Festiwal w sali kameralnej KOK-u o godz. 18.30.
Bilety w cenie 20 zł. 

Do 31 maja

Wystawa fotografii uczniów ZSP nr 1 w Krotoszynie

pt. „Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy” - na II piętrze

Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. 

Do 7 czerwca

Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim

Festiwal w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka

Kultury.

ZDUNY

Uroczystości przy szańcu
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Nie zo stać do go nio nym przez Ada ma
Ma ły sza – mię dzy in ny mi ta ki cel
przy świe cał uczest ni kom bie gu
Wings for Li fe. Do kład nie o go dzi -
nie 13.00 rów no cze śnie w 12 miej -
scach na ca łym świe cie wy star to wa -
ła 5. edy cja cha ry ta tyw nej ry wa li za cji. 

Pol ska edy cja, od by wa ją ca się w Po -
zna niu, zgro ma dzi ła na li nii star tu re kor -
do wą licz bę bie ga czy, bo bli sko 8 ty się cy.
Sa mo chód po ści go wy, za któ re go kie row -
ni cą za siadł zna ny pol ski sko czek nar ciar -
ski – Adam Ma łysz, do go nił 7388 za wod -
ni ków. Pol ską twa rzą bie gu by ła rów nież
uta len to wa na bie gacz ka śred nio dy stan so -
wa, Jo an na Jóź wik. 

Za sa da bie gu by ła pro sta – prze biec
jak naj wię cej ki lo me trów i jak naj póź niej
dać się prze ści gnąć Ada mo wi Ma ły szo wi,
bo wiem sa mo chód -me ta ru szył w po ścig
za bie ga cza mi o 13.30, stop nio wo zwięk -
sza jąc pręd kość. O wy jąt ko wo ści te go bie -
gu z pew no ścią świad czył fakt, iż ca łość
środ ków z opłat star to wych zo sta ła prze -
ka za na na ba da nia nad ura za mi rdze nia
krę go we go. 

Te go rocz na edy cja, choć dość trud na,
głów nie za spra wą wy so kiej tem pe ra tu ry,
dla bie ga czy oka za ła się szczę śli wa. Spo -
śród przed sta wi cie li po wia tu kro to szyń -

skie go z bar dzo do brej stro ny po ka za ła się
Ju sty na Olej ni czak, któ ra zo sta ła do go -
nio na przez sa mo chód po ści go wy na 41.
ki lo me trze. Kro to szyń ska bie gacz ka upla -
so wa ła się na dru gim miej scu wśród ko -
biet.

Zna ko mi cie spi sa ła się tak że Mo ni ka
Jad czak, uczen ni ca I LO im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie i re pre zen tant ka KS
Kro tosz. Na szej mło dej za wod nicz ce uda -
ło się prze biec 22 km i 190 m, dzię ki cze -
mu w ka te go rii F16 za ję ła pierw sze miej -
sce w Pol sce oraz siód me na świe cie!

(GRZE LO)

12 ma ja w ha li spor to wej przy uli cy
Olim pij skiej w Kro to szy nie od by ły się
za ję cia ze zna ną w ca łym kra ju tre -
ner ką fit ness – Mar ty ną Bie law ską.
Or ga ni za to ra mi im pre zy po łą czo nej
z ak cją cha ry ta tyw ną na rzecz Oska -
ra Giez ka ze Zdun by ły CSiR Wod nik
oraz Po wer Jump An ge li ki Szy dlak. 

Ce lem te go wy da rze nia by ło po móc
cho re mu Oska ro wi ze Zdun. Chło piec
z ze spo łem Do wna ma zdia gno zo wa ne
zwę że nie i za pa le nie dwu nast ni cy. Obec -
nie jest pod opie ką neu ro lo ga, oku li sty, la -
ryn go lo ga i re ha bi li tan tów.

CSiR Wod nik po łą czył si ły z Po wer
Jump An ge li ki Szy dlak. Na tre ning za pro -

szo no Mar ty nę Bie law ską, re pre zen tant -
kę Pol ski w lek kiej atle ty ce, wie lo krot ną
me da list kę MP w trój sko ku i sko ku
wzwyż. Od wie lu lat zwią za na jest ze
spor tem za wo do wym, a jej ostat ni tre -
ning – Bo oty Kil ler – cie szy się wiel kim
za in te re so wa niem w świe cie fit ness. 

Wstę pem do za jęć głów nych by ły po -
ka zy fit ness dzie ci, mło dzie ży oraz pań
z Po wer Jump. Po tem 70 ko biet,
pod okiem in struk tor ki kulturystyki oraz
mo del ki fit ness, wzię ło udział w spe cjal -
nym tre nin gu. Dla dzie ci przy go to wa no
do dat ko we atrak cje na świe żym po wie -
trzu, jak choć by we so łe mia stecz ko.

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Krotoszynianie na Wings for Life
FITNESS

Trening z Martyną Bielawską 
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Ju bi le uszo wy 50. run ma ged don za pi -
sze się w pa mię ci uczest ni ków i ki bi -
ców ja ko wy da rze nie z eks tre mal ny -
mi prze szko da mi, ide al ny mi wa run -
ka mi po go do wy mi i ma low ni czy mi
tra sa mi. My śle ni ce w ma jo wy week -
end sta ły się ra jem dla osób szu ka ją -
cych eks tre mal nych wy zwań. 

W im pre zie wzię ło udział bli -
sko 5400 osób, w tym 4700 do ro słych
i 700 dzie ci w for mu le kids. Oczy wi ście
w za wo dach ry wa li zo wa li tak że przed sta -
wi cie le po wia tu kro to szyń skie go. 

Dwie naj trud niej sze tra sy to hard -
co re (21 km z 70 prze szko da mi) i ul tra
(po nad 42 km ze 140 prze szko da mi).
Po ko na ło je nie speł na 1700 osób. Za wo -
dy ul tra wy grał Woj ciech Brzo skwi nia

z cza sem 6: 29: 09, a w hard co re trium -
fo wał Se ba stian Ka sprzyk z cza -
sem 2: 31: 11. 

Z za wod ni ków z na sze go po wia tu
naj le piej po wio dło się Szy mo no wi Ku ja -
wie, któ ry z wy ni kiem 3: 22: 40 upla so -
wał się na 51. miej scu. Po nad to za wo dy
ukoń czy li Szy mon Kar bo wiak (243. miej -
sce – 4: 20: 18) oraz Piotr Gro bel ny (244.
miej sce – 4: 20: 18). 

– Był to mój dru gi start w run ma ged -
don – przy zna je P. Gro bel ny. – De biut za -
li czy łem w po przed nim ro ku we Wro cła -
wiu na dy stan sie 12 km. W tym ro ku
z Szy mo nem zde cy do wa li śmy się po ko nać
trud niej szą tra sę. By ła to szko ła ży cia – jak
w woj sku. Pa da li naj wy tr wal si uczest ni cy.
Po le cam wszyst kim tę im pre zę.

(GRZE LO)

RUNMAGEDDON

Trzy dni ekstremalnych zmagań

Se ba stian Kacz ma rek w pa rze z Ad -
ria nem Sde blem re pre zen to wa li
nasz kraj na Pu cha rze Świa ta
w Siat ków ce Pla żo wej w Lang ka wi
w Ma le zji. Tur niej ro ze gra no w ra -
mach cy klu FIVB World To ur. Kro to -
szyń ski za wod nik i je go ko le ga upla -
so wa li się na dzie wią tej po zy cji.

Na si siat ka rze uda li się do Ma le zji
znacz nie wcze śniej, by spo koj nie przejść
okres akli ma ty za cji do zmia ny stre fy cza -
so wej i wa run ków at mos fe rycz -
nych. – Wie dzie li śmy, że nie bę dzie ła two
prze sta wić się na tak wy so kie tem pe ra tu -
ry. Chcie li śmy mieć ten etap jak naj szyb -
ciej za so bą, by móc w peł ni skon cen tro -
wać się na przy go to wa niu do tur nie -
ju – opo wia da Se ba stian Kacz ma rek.
Po przy lo cie do Lang ka wi Po la cy co dzien -
nie ra no tre no wa li, a w go dzi nach po po łu -
dnio wych roz gry wa li spa rin gi z in ny mi
pa ra mi. 

Nasz du et już w pierw szym me czu
za wo dów głów nych mu siał zmie rzyć się
z tur nie jo wą „je dyn ką” – pa rą Can dra /
Ash fiya z In do ne zji. Pierw szą par tię wy -
gra li fa wo ry ci do 17, a w dru gim se cie lep -
si by li Kacz ma rek i Sde bel, zwy cię ża jąc
tak że do 17. W tie -bre aku Po la cy znów
mu sie li uznać wyż szość ry wa li, ule ga -
jąc 12: 15. 

– In do ne zyj czy cy by li zde cy do wa nie
bar dziej ogra ni w tur nie jach tej ran gi. Wy -
ko rzy sta li fakt, że był to nasz pierw szy
mecz w tym se zo nie. Dru gi set na le żał
do nas, gra li śmy pew nie i zwy cię ży li śmy.
Nie ste ty w tie -bre aku przy da rzy ło nam

się wię cej błę dów wła snych – mó wi kro -
to szyń ski siat karz.

Ko lej ny po je dy nek de cy do wał o tym,
czy pol ska pa ra po zo sta nie w tur nie ju.
Kacz ma rek i Sde bel za gra li bar dzo do brze
i w dwóch par tiach po ko na li du et Ke -
lvin/Lam z Hong kon gu (21: 19, 21: 17).
Tym sa mym na si siat ka rze wy szli z gru py
z trze cie go miej sca i za gra li w ba ra żu
do ćwierć fi na łów, w któ rym mu sie li wal -
czyć z ko lej ną pa rą In do ne zyj czy ków.

Spo tka nie prze bie ga ło po dob nie jak
pierw sza kon fron ta cja Po la ków. Pre mie -
ro wy set wy gra li do 18 Gi lang i Da nang sy -
ah, w dru giej par tii nasz du et był lep szy,
zwy cię ża jąc w ta kim sa mym sto sun ku,
a w tie -bre aku In do ne zyj czy cy po ko na li
Kacz mar ka i Sde bla 15: 12.

Osta tecz nie pol ska pa ra zo sta ła skla -
sy fi ko wa na na dzie wią tym miej -
scu. – Przed roz po czę ciem tur nie ju ta ki
wy nik bra li by śmy w ciem no. Jed nak ape -
tyt ro śnie w mia rę je dze nia, zwłasz cza
gdy prze ciw ni cy są na wy cią gnię cie rę ki,
a na tym tur nie ju by li. Prze gra li śmy w ba -
ra żach o ćwierć fi nał Pu cha ru Świa ta,
więc my ślę, że to do bry wy nik – oce nia S.
Kacz ma rek. – Bar dzo chce my wziąć
udział w in nych tur nie jach ran gi Pu cha ru
Świa ta, tym bar dziej że czu je my nie do syt
po Ma le zji. Je że li uda nam się po zy skać
part ne rów, któ rzy wspo mo gą nas fi nan so -
wo, to na pew no po sta ra my się po pra wić
na szą lo ka tę w ko lej nym tur nie ju Pu cha -
ru Świa ta – do da je nasz siat karz.

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Byli blisko ćwierćfinału

W Klesz cze wie od by ły się Mi strzo -
stwa Szkół Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go w Ka ra te Olim pij skim WKF.
Na tur nie ju w ra mach Wiel ko pol skich
Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej nie za bra -
kło przed sta wi cie li na sze go po wia tu,
któ rzy zdo by li łącz nie 23 me da le. 

W za wo dach ry wa li zo wa li ucznio wie
Ze spo łu Szkół w Zdu nach, Szko ły Pod sta -
wo wej w Sul mie rzy cach, Spo łecz nej Szko -
ły Pod sta wo wej, SP nr 8, SP nr 5 oraz I LO
w Kro to szy nie. Na si ka ra te cy wy wal czy li
pięć zło tych me da li, osiem srebr nych
i dzie sięć brą zo wych. 

Na po dium sta nę li Mar ta Streu bel
(1. miej sce w ka ta oraz 2. w ku mi te fan -
tom), Ma tyl da Ozga (1. miej sce w ka ta

oraz 3. w ku mi te), Dag ma ra Muj ta (1.
miej sce w ku mi te i 3. w ka ta), Zo fia
Ducz mal (2. miej sce w ka ta i w ku mi te),
An na Sta ni sław ska (2. miej sce w ka ta i 3.
w ku mi te), Wik to ria Ma cia szek (2. miej -
sce w ka ta i 3. w ku mi te), Klau dia Swat
(3. miej sce w ka ta i w ku mi te fan tom),
Zu zan na Szy mań ska (1. miej sce w ka ta),
Ka li na To bol ska (1. miej sce w ku mi te fan -
tom), An na Streu bel (2. miej sce w ka ta),
Nad ia Ducz mal (2. miej sce w ku mi te), Fi -
lip Ko wal czyk (2. miej sce w ka ta), Ma ria
Jan ko wiak (3. miej sce w ka ta), Oskar Ja -
siń ski (3. miej sce w ku mi te fan tom), Ar -
tur Au gu sty niak (3. miej sce w ku mi te
fan tom) i Mau ry cy Ma cia szek (3. miej sce
w ku mi te).

(GRZE LO)

KARATE 

Wywalczyli 23 medale
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W ko lej nych im pre zach bie go wych
star to wa li za wod ni cy z po wia tu kro -
to szyń skie go. Tym ra zem na si bie -
ga cze ry wa li zo wa li we Wrze śni, Ju -
tro si nie, Twar do gó rze, Pra dze i Wro -
cła wiu. 

W XXXV Bie gu Ko sy nie rów we
Wrze śni uczest ni cy mie li do po ko na nia
dwie pię cio ki lo me tro we pę tle uli ca mi
mia sta. Zwy cię żył Krzysz tof Szy ma now -
ski z cza sem 32: 32. Nasz po wiat re pre -
zen to wa li Adam Ku zia (34. miej -
sce – 38: 24), Ar tur Ma rek (47. miej -
sce – 39: 41), Pa weł Bła żu tycz (68. miej -
sce – 40: 57), Mar cin Obal (138. miej -
sce – 44: 11), Bła żej Zim mer mann (139.
miej sce – 44: 19), Ro bert Pia skow ski
(178. miej sce – 46: 27) oraz Ja ro sław
Mar ci niak (288. miej sce – 50: 52). 

Rów nież 10 km mia ła tra sa w IV Wo -
łow skim Bie gu Fla gi Na ro do wej. Naj szyb -
szy był To masz Sob czyk z cza sem 34: 36,
z ko lei P. Bła żu tycz upla so wał się na 41.
po zy cji (43: 44). 

W 7. Bie gu Do oko ła Za le wu w Ju tro -
si nie za wod ni cy mu sie li po ko nać dy -
stans 5,2 km. Zna ko mi cie spi sał się
miesz ka niec Ko by li na, Mar cin Chle bow -
ski, któ ry z cza sem 18: 13 za jął czwar te

miej sce. Po za nim star to wa li Grze gorz
Grzem pow ski (16. miej sce – 22: 39),
Grze gorz Paw lik (23. miej sce – 24: 22),
Ra fał Wa cho wiak (27. miej sce – 25: 32),
Prze my sław Po pra wa (29. miej -
sce – 25: 58), Ma te usz Kacz ma rek (37.
miej sce – 28: 37) oraz Ma riusz Ba siń ski
(40. miej sce – 30: 26). Przy oka zji zor ga -
ni zo wa no też 3. Marsz Nor dic Wal king
Do oko ła Za le wu, w któ rym uczest ni czy li
Ja go da Paw lik, Ja kub Paw lik, Bar tosz
Paw lik i Jo lan ta Sutt. 

2. Bieg Wo kół Re mi zy w Twar do gó rze
mi ło wspo mi nać bę dzie Bo gu mi ła Ta naś

(46: 56), któ ra by ła dru ga wśród pań. 10-ki -
lo me tro wą tra sę po ko na li tak że Ra fał By -
strow ski (34. miej sce – 44: 02), Ja cek Ra taj -
ski (59. miej sce – 49:13) oraz Da riusz Pocz -
ta (87. miej sce – 55: 37). Ta ki sam dy stans
po ko nał Ka rol Worsz ty no wicz (46: 47)
w IV Wro cław skim Bie gu Aka de mic kim.

Dwo je re pre zen tan tów KS Kro tosz
po bie gło w ma ra to nie w Pra dze. An drzej
Ma cie jew ski z wy ni kiem 4: 37: 06 za -
jął 4468. miej sce, a An na Świ der ska z cza -
sem 4: 57: 34 upla so wa ła się na 5775. po -
zy cji. 

(GRZE LO)

Bar dzo do brze spi sa ła się Agniesz ka
No wak na Pu cha rze Pol ski Służb
Mun du ro wych w Wy ci ska niu Sztan gi
Le żąc. Za wo dy by ły jed no cze -
śnie XIV Otwar ty mi Mistrzostwami
Dzier żo nio wa. Star sza po ste run ko wa
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie zdo by ła srebr ny me dal. 

Za wod nicz ka Sto wa rzy sze nia Atle ty -
ki Cięż kiej Ur sus Kro to szyn by ła jed ną
z naj lżej szych uczest ni czek – 51,5 kg. Mi -
mo skrom nej wa gi am bit nie wal czy ła z ry -
wal ka mi o koń co we zwy cię stwo. 

A. No wak roz po czę ła od pod nie sie -
nia 55 kg, wy rów nu jąc swój wy nik z po -
przed nie go ro ku. Po tem za li czy ła 57,5 kg.

W trze cim po dej ściu ata ko wa ła 60 kg,
a więc re kord ży cio wy. – Mi mo czy ste go
za li cze nia pró by sę dzio wie do pa trzy li się
błę du i spa li li po dej ście – wy ja śnia Szcze -
pan Zim mer mann, pre zes SAC Ur -
sus. – Po sta no wi li śmy zło żyć pro test. Sę -
dzia głów ny oka zał się ma ło kom pe tent ny,
po nie waż nie po tra fił jed no znacz nie
i w od nie sie niu do prze pi sów wy ja śnić
przy czy ny nie za li cze nia pró by. Nasz pro -
test od rzu co no.

Za li cze nie 60 kg nic by jed nak nie
zmie ni ło w kla sy fi ka cji koń co wej. Już
pierw sza pró ba (55 kg) za pew ni ła A. No -
wak dru gie miej sce za rów no w kla sy fi ka cji
Pu cha ru, jak i mi strzostw Dzier żo nio wa. 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy są wszędzie
CIĘŻARY 

Srebro Agnieszki Nowak
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Trze ci mecz z rzę du wy gra ła Astra
Kro to szyn. Pod opiecz ni tre ne ra
Lesz ka Kru ti na po ko na li na wy jeź -
dzie GKS Żer ków 1: 0. Go la na wa gę
trzech punk tów strze lił w pierw szej
po ło wie Ję drzej Pacz ków. 

– Zde cy do wa nie le piej za gra li śmy
w pierw szej po ło wie niż w dru giej – po -
wie dział Le szek Kru tin. – Stwo rzy li śmy
so bie trzy do god ne sy tu acje, ale tyl ko jed -
ną uda ło nam się wy ko rzy stać. Po prze -
rwie gra to czy ła się głów nie w środ ku po -
la, a żad na z dru żyn nie stwo rzy ła so bie

stu pro cen to wej oka zji. Po ta kich me czach
cie szą przede wszyst kim trzy punk ty, bo
gra nie by ła naj wyż szych lo tów – oce nił
tre ner. 

De cy du ją ce tra fie nie za li czył w 35.
mi nu cie Ję drzej Pacz ków. Ro sły na past -
nik, bę dąc na 25. me trze, po tęż nie ude -
rzył na bram kę i pił ka wy lą do wa ła
w okien ku. Astra mo gła wy grać wy żej,
lecz do brych sy tu acji nie wy ko rzy sta li Łu -
kasz Waw roc ki i Krzysz tof Ra tyń ski. 

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie
za gra ją na wła snym obiek cie z Po go nią
Trę ba czów. 

(GRZE LO)

Pew ne zwy cię stwo od nio sła w so bo -
tę dru ży na Pia sta Ko by lin. Pod -
opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic kie go
po ko na li na wy jeź dzie Vic to rię La -
ski 3: 0. Mo gli wy grać na wet wy żej,
lecz nie wy ko rzy sta li rzu tu kar ne go. 

W 34. mi nu cie wy nik spo tka nia
otwo rzył Ja kub Szy ma now ski, po pi su jąc
się świet nym ude rze niem z rzu tu wol ne -
go z ok. 25 me trów. Jesz cze przed prze -
rwą Piast pod wyż szył na 2: 0. Pra wą stro -
ną przedarł się Ma te usz Wa cho wiak,
po czym za grał do To ma sza Ko ko ta. Po da -
nie prze ciął Pa tryk Wer ner, kie ru jąc pił kę
do wła snej bram ki. 

W dru giej od sło nie ko by li nia nie po -
sta wi li krop kę nad i, strze la jąc trze cie go
go la. Do środ ko wa nie z rzu tu roż ne go
Edwi na Mar chew ki wy koń czył Szy mon
Wo siek, usta la jąc wy nik me czu. Piast miał
jesz cze rzut kar ny – po fau lu na Szy ma -

now skim, ale strzał Pa try ka Ka miń skie go
z 11 me trów obro nił gol ki per Vic to rii. 

(GRZE LO)

Po lo nia 1912 Lesz no nie mia ła pro -
ble mów z po ko na niem Bia łe go Or ła
Koź min Wiel ko pol ski na je go te re -
nie. Go ście za apli ko wa li miej sco -
wym trzy go le i pew nie się gnę li
po kom plet punk tów. 

W 26. mi nu cie po do środ ko wa niu
z rzu tu roż ne go pił kę gło wą skie ro wał
do bram ki Łu kasz Bug zel. Na po cząt -
ku dru giej od sło ny przy jezd ni pod -
wyż szy li. Po szyb kiej kontrze Po lo nii
bram ka rza Bia łe go Or ła po ko nał Ka -
rol Sło ma. 

Wy nik spo tka nia usta lił Ma te usz
Wit kow ski, wy ko rzy stu jąc sy tu ację sam

na sam z gol ki pe rem. Go spo da rze, mi mo
wie lu chę ci, nie zdo ła li wy pra co wać so bie
żad nej stu pro cen to wej oka zji. Po lo nia
w peł ni kon tro lo wa ła sy tu ację na bo isku
i za słu że nie wy gra ła.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Skromna wygrana Astry

PIŁKA NOŻNA

Victoria nad Victorią

W Kiel cach od by ły się za wo dy Pu -
cha ru Pol ski Mło dzi ków i Ka de tów
w Su mo. Tra dy cyj nie z oka za łym do -
rob kiem me da lo wym wró ci ły do do -
mów eki py TA Ro zum Kro to szyn
i UKS Sam son Ko by lin. 

Ko by liń ski klub re pre zen to wa ło aż 30
za wod ni ków. Ich bi lans to czte ry zło te me -
da le, trzy srebr ne i dzie więć brą zo wych.
Dzię ki tym zdo by czom Sam son za jął trze -
cie miej sce w kla sy fi ka cji klu bo wej. 

Spo śród ko by liń skich su mo ków
na po dium sta wa li: w zma ga niach mło dzi -
ków – Alek san dra Ha rem za (1. miej -
sce – 55 kg), Oli wia Kuś (2. miej sce – 55
kg), Ja kub Kaź mier czak (2. miej sce – 55
kg), Do mi ni ka Mi ter ska (3. miej sce – 40
kg), Zu zan na Gał ka (3. miej sce – 50 kg),
Aga ta Jar ka (3. miej sce – 60 kg) i Ma te usz
Sza fra niak (3. miej sce – 40 kg), a w ry wa -
li za cji ka de tów – Wir gi nia Ro szek (1.

miej sce – 45 kg), Oli wia Kuś (1. miej -
sce – 55 kg), Pa weł Si ko ra (1. miej sce – 65
kg), Alek san dra Ha rem za (2. miej sce – 55
kg), Zo fia Pioch (3. miej sce – 55 kg), Ja -
kub Kaź mier czak (3. miej sce – 55 kg), Ni -
ko la Śli wow ska (3. miej sce – 60 kg), Ma te -
usz Pie szak (3. miej sce – 65 kg) i Mi ko łaj
Kan dzier ski (3. miej sce – 95 kg). 

Z ko lei za wod ni cy TA Ro zum Kro to -
szyn wy wal czy li czte ry krąż ki. W gro nie
mło dzi ków sre bro zdo był Jan Wa rzy bok (40
kg), a brąz Ra fał Ko wal (35 kg). W gru pie ka -
de tów trze cie lo ka ty za ję li Le na Ję drze jak (65
kg) i Kac per Mi ko łaj czyk (+95 kg).

Na spe cjal ne za pro sze nie bur mi strza Ko -
by li na, To ma sza Le siń skie go, w miej sco wym
urzę dzie go ści li re pre zen tan ci Sam so na. Mo ni -
ka So wa, Pa weł Si ko ra, Pa tryk Swo ra oraz tre -
ner Mi ro sław Flak opo wie dzie li wło da rzo wi
okwiet nio wych mi strzo stwach Eu ro py wBuł -
ga rii, naktó rych sre bro wy wal czył P. Si ko ra. 

(GRZE LO)

SUMO

Samson trzeci w Kielcach

GKS Żerków - Astra Krotoszyn 
0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Jędrzej Paczków
(35’)

ASTRA: Jarysz – Stach, Krystek,
Olejnik, Ratyński, Kuszaj (65’
Kuźnicki), Paczków, Czołnik (87’
Roszczak), Juszczak, Wawrocki,
Mizerny (80’Piwowar)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Polonia 1912 Leszno 0:3 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Łukasz Bugzel (26’
głową), 0:2 – Karol Słoma (51’), 0:3 –
Mateusz Witkowski (79’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak,
Bastrzyk, Kaczmarek, Maciejewski –
Miedziński, Lis (70’ Jagodziński),
Błażejczak, A. Leoniak (60’ Oleśków,
80’ Jędrkowiak), Wosiek – M. Szulc
(65’ M. Leoniak)

Victoria Laski - Piast Kobylin
0:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymanowski
(34’ wolny), 0:2 – Patryk Werner (40’
samobójcza), 0:3 – Szymon Wosiek (72’)

PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, Marchewka – Mac. Wachowiak
(60’ Jędrzejak), M. Kurzawa, Szymanowski
(72’ Szymanowski), Kamiński – Kokot,
Mat. Wachowiak (65’ Kowalski) 

PIŁKA NOŻNA

Slaby mecz Białego Orła

F
O

T.
 A

n
ia

 K
ry

st
e
k


