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NASZ KONKURS

Wygraj pokój
dla swojego dziecka!
Przed tygodniem ruszyła nasza kolejna akcja. Tym razem organizujemy
konkurs pod hasłem „Wymarzony
pokój malucha!”. Do wygrania jest
kompleksowy remont pokoju dla
dziecka o wartości kilku tysięcy złotych. Masz dziecko w wieku do 5 lat?
Nie zwlekaj! Zgłoś się do konkursu!
Na zgłoszenia czekamy do 23 maja.

sponsoruje materiały budowlane dla pokoju o metrażu do 30m2 o wartości 450 zł. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX zafunduje zabawki
o wartości 600 zł. Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia zamontuje
instalację elektryczną w pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość tej usługi to 600 zł. P.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym należy zgłaszać się
do naszej akcji (od 14 do 23 maja, do godziny 15.59), wysyłając sms na numer 7248 (2,46 zł z VAT). W jego treści
trzeba podać imię i nazwisko zgłaszającego
oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka, którego pokój ma zostać odnowiony, według wzoru: POKOJ.
JAN KOWALSKI, 531900502. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, będące opiekunem prawnym
lub rodzicem dziecka w wieku do 5 lat.
Drugim etapem będzie głosowanie
na uczestników spełniających powyższe
wymogi. Głosowanie potrwa od 24 maja
do 26 czerwca, do godz. 23.59. Osoba,
która zdobędzie najwięcej głosów, wygra
remont pokoju dla swojego dziecka.
Remont pokoju wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY. PL Sp. z o.o.

montowe w pokoju o metrażu do 25m2
o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria
Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz
zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu
do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy oświetlenie dla pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL” zamontuje panele
podłogowe w pokoju o metrażu
do 20m2 – wartość 1250 zł. TADEUSZ
KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko
z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ
RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty
okna z montażem – wartość 1700 zł.
Zachęcamy do udziału w naszym
konkursie! To właśnie Ty możesz wygrać
remont pokoju dla swojego dziecka! Regulamin konkursu dostępny jest
na www.glokalna.pl.

H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty re-

KINGA KOSTKA

KROTOSZYN

50 rowerów do dyspozycji
mieszkańców
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WIELKOPOLSKA

FOT. UMWW

Krotoszyński urząd pracy
wśród najlepszych

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie znalazł się w gronie trzech najlepszych wielkopolskich urzędów,
wyróżniających się pod względem
wykorzystania środków na aktywizację. W kwietniu podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
uroczyście uhonorowano dyrektorów
tych placówek.
Samorząd wojewódzki postanowił
docenić potencjał powiatowych urzędów
pracy, które wyróżniają się w działaniach
w zakresie szeroko rozumianej lokalnej
polityki rynku pracy. Dlatego też Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, we
współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Poznaniu, wyłonił trzy urzędy
z regionu, nadając każdemu z nich prestiżowy tytuł „Lider wykorzystania środków
na aktywizację – aktywne Powiatowe

Urzędy Pracy z terenu Województwa
Wielkopolskiego”.
Inicjatywa ma na celu promowanie efektywności i zaangażowania urzędów pracy
napolu przeciwdziałania bezrobociu iniwelowania jego negatywnych skutków. Ocenie
poddano wyniki działalności wszystkich urzędów pracy w Wielkopolsce w latach 20142017. Wśród najlepszych znalazł się krotoszyński PUP, zajmując trzecie miejsce.
W trakcie uroczystej sesji sejmiku
wielkopolskiego Małgorzata Grzempowska – dyrektor PUP w Krotoszynie – oraz
wicestarosta Paweł Radojewski odebrali
list gratulacyjny z rąk Zofii Szalczyk – przewodniczącej sejmiku i Wojciecha Jankowiaka – wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Samorząd wojewódzki przeznaczył środki finansowe
na nagrody dla najlepszych urzędów.
(NOVUS)

DZIERŻANÓW

FOT. www.krotoszyn.pl
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14 maja przekazano plac budowy
dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia
na energooszczędne”. Na inwestycję
pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

W ramach tego zadania przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu

oraz podłogi na gruncie, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, montaż instalacji
grzewczej wraz z budową kotłowni węglowej oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.
Ponadto obiekt będzie rozbudowany,
dzięki czemu powstaną garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie,
kotłownia i zaplecze kuchenne. Zagospodarowany zostanie też teren wokół budynku. Zakończenie prac zaplanowano
na listopad.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Oddawali krew
i odtańczyli poloneza

Imprezę prowadziła Monika Kwiatkowska z MK Event. Na rynku stanął specjalistyczny autobus, w którym można
było oddać krew. Chętnych nie brakowało. W sumie do akcji włączyło się 40 osób.
Na krwiodawców czekały liczne nagrody
w podziękowaniu za udział. Ponadto
wzięli udział w losowaniu nagród, m. in.
rowerów i wycieczki do Brukseli, ufundowanej przez posła Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej przygotowała pokaz

pierwszej pomocy. Na scenie wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4,
z przedszkoli Maciuś i Bajka, z Centrum
Tańca Show Dance, z Baby Balet oraz Natan Krupa.
Wiele atrakcji czekało także na najmłodszych uczestników, jak choćby dmuchany zamek. Nie zabrakło oczywiście
stoisk gastronomicznych, gdzie każdy
mógł się posilić.
Punktualnie w południe tegoroczni
maturzyści oraz najmłodsze dzieci zatańczyli uroczystego poloneza. Taniec prowadzili członkowie Zespołu Tańca Ludowego Krotoszanie. Do poloneza przyłączyło
się liczne grono mieszkańców. W sumie
zatańczyło sto par.
Organizatorzy podkreślili, że impreza się udała, frekwencja dopisała.
Przy okazji już teraz zapraszają na kolejną
akcję MotoKrew i poloneza. Za rok będą
to bowiem jubileuszowe edycje tych wydarzeń – X akcja MotoKrew i V polonez.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Z POLICJI

Zaatakował młotkiem i dokonał rozboju
Miliccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który – używając niebezpiecznego narzędzia – dokonał rozboju
na mieszkańcu Starej Huty w gminie
Krośnice. Sprawca-mieszkaniec Sulmierzyc, włamując się nocą
do mieszkania pokrzywdzonego,
uderzył go młotkiem w głowę,
po czym ukradł mu telefon komórkowy i portfel z pieniędzmi.
12 maja, tuż przed godziną 4.00,
w miejscowości Stara Huta w gminie Krośnice sprawca wybił szybę w oknie tarasowym w domu jednorodzinnym, a następnie wszedł do wnętrza mieszkania, w którym przebywał 63-letni właściciel. Napastnik uderzył mężczyznę w głowę gumowym młotkiem, powodując krwawiącą ranę. Jednocześnie zażądał wydania
pieniędzy. Zabrał z mieszkania telefon komórkowy oraz portfel z dokumentami
pokrzywdzonego i pieniędzmi, po czym

uciekł z mieszkania, pozostawiając w nim
rannego. Jak się później okazało, na szczęście obrażenia głowy pokrzywdzonego
nie były poważne.
Po otrzymaniu zgłoszenia o tym
przestępstwie miliccy policjanci natychmiast przystąpili do intensywnych czynności, zmierzających do ustalenia personaliów sprawcy i do jego szybkiego zatrzymania. Na podstawie zebranych materiałów i analizy danych mundurowi ustalili,
że napastnikiem był 25-letni mieszkaniec
Sulmierzyc.
Po kilku godzinach od zdarzenia
mężczyzna został zatrzymany przez policję w okolicach Krotoszyna. – Prokurator
przedstawił podejrzanemu zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego
przedmiotu, za co grozi mu kara od 3
do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci zawnioskowali do prokuratora o złożenie do miejscowego sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka za-

FOT. KPP Milicz

W sobotę na krotoszyńskim rynku
odbyła się kolejna edycja akcji MotoKrew oraz imprezy „Poloneza czas
zacząć…”. Organizatorem był Klub
Motocyklowy Ignis Ardens, we
współpracy z oddziałem rejonowym
Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszeniem Wojskowej Czwórki
oraz Stowarzyszeniem Miłośników
Zespołu Ludowego Krotoszanie.

pobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania. Decyzją Sądu Rejonowego
w Miliczu 25-letni sprawca został 15 maja tymczasowo aresztowany na okres
trzech miesięcy. Śledztwo przeciwko podejrzanemu jest w toku – informuje podinsp. Sławomir Waleński, oficer prasowy
KPP w Miliczu.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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KOŹMIN WLKP.

W Świnkowie odbyło się spotkanie,
na którym podsumowano wyniki
prac hodowlanych w powiecie krotoszyńskim w roku 2017. Nagrodzono
najlepszych hodowców.
W spotkaniu uczestniczyli m. in. starosta Stanisław Szczotka i Zbigniew Barański, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Najlepszym hodowcom w rankingu Regionalnego Koła Hodowców i Producentów Bydła
(ocena wydajności rocznej obór w powiecie krotoszyńskim za 2017 rok) starosta
wręczył puchary oraz dyplomy.

Wyróżnieni zostali: w obsadzie do 20
krów – Bronisław Koncewicz (Długołęka), Zenon Pazoła (Długołęka) i Krzysztof
Zaworski (Borzęcice); w obsadzie od 20,1
do 50 krów – Sebastian Sulikowski (Zalesie Wielkie), Andrzej Krzuś (Wielowieś)
i Jan Kaczmarek (Dzierżanów); w obsadzie od 50,1 do 150 krów – Maciej Pohl
(Krotoszyn), Karol Nowak (Zalesie Wielkie) i Andrzej Hoffmann (Baszków);
w obsadzie od 150,1 do 300 krów – Żaneta Bała-Kaczmarek (Lutogniew), Alina
Kaczała-Szymczak (Konarzew) i Maria
Snela (Baszków).
OPRAC. (NOVUS)

FOT. www.kozminwlkp.pl

FOT. OŚ

Wyróżniono najlepszych Szkolenie dla organizacji pozarządowych
hodowców bydła

W koźmińskiej bibliotece odbyło się
szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających
na terenie gminy. W zajęciach wzięli
udział przedstawiciele dziesięciu lokalnych stowarzyszeń i pracownicy
UMiG w Koźminie Wlkp., współpracujący na co dzień z organizacjami
pozarządowymi.
Szkolenie prowadził Łukasz Waszak – prawnik, specjalista w zakresie
współpracy samorządów z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami ekonomii
społecznej, prezes Zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

OPUS. Organizatorem spotkania był burmistrz Koźmina Wlkp.
Prowadzący omówił szczegółowo zasady wypełniania uproszczonej oferty
na realizację zadania publicznego i sprawozdania z jego realizacji. Następnie
skupił się na zagadnieniach, które lokalnym stowarzyszeniom przysparzają kłopotów w codziennym funkcjonowaniu.
Omówił zasady działalności odpłatnej
i nieodpłatnej stowarzyszeń, działalność
gospodarczą w stowarzyszeniach, a także
kwestie zawierania umów-zleceń
i umów wolontariackich. Spotkanie miało formułę otwartego panelu dyskusyjnego, dzięki czemu wątpliwości i pyta-

nia uczestników były przez prowadzącego na bieżąco wyjaśniane.
Od2014 roku gmina regularnie ogłasza
konkursy dla organizacji pozarządowych, realizując Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tym roku
na współpracę ze stowarzyszeniami koźmiński samorząd przeznaczył 311 tys. zł.
Jak podkreślił burmistrz, z roku
na rok aktywność lokalnych stowarzyszeń
wzrasta, a ich współpraca z samorządem
rozwija się bardzo dobrze. Włodarz podziękował przedstawicielom organizacji
za tę współpracę i zachęcił do dalszych
działań.
OPRAC. (NOVUS)
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50 rowerów do dyspozycji mieszkańców Gospodynie z wizytą w urzędzie
14 maja Urząd Miejski w Koźminie
Wlkp. odwiedziły przedstawicielki 11 kół
gospodyń wiejskich, działających w gminie. Spotkanie miało na celu omówienie
współpracy podczas tegorocznych dożynek w Białym Dworze, Biegu Maćka i innych imprez plenerowych.

15 maja na krotoszyńskim rynku oficjalnie zainaugurowano system miejskich rowerów Krotower. Burmistrz
Franciszek Marszałek zachęca mieszkańców do korzystania z bardzo nowoczesnych rowerów miejskich.
Jak wiemy, to już druga wersja projektu
Krotoszyński Rower Miejski. Pierwsza koncepcja pozwalała mieszkańcom na bezpłatne i anonimowe korzystanie z udostępnionych jednośladów, co okazało się pomysłem
nietrafionym. Rowery bowiem znikały bądź
były niszczone, często można je było znaleźć
w przydrożnych rowach i krzakach.
Nowy projekt natomiast pozwala,
po ściągnięciu odpowiedniej aplikacji,
na bezpłatne korzystanie z roweru
przez 15 minut. Dłuższa jazda wymaga
opłaty. Obecnie do dyspozycji mieszkańców jest 50 rowerów. O zasadach ich użytkowania opowiedzieli przedstawiciele firmy Roovee, która przygotowała na zlecenie
gminy cały system, oraz Orange, dzięki
której możliwa jest kontrola położenia rowerów. Wszystkie jednoślady mają nadajniki GPS. Szczegóły systemu i regulamin
dostępne są na stronie www.krotower.pl.
W czasie inauguracji ogłoszono wyniki
konkursu promującego Krotower.
Przed oficjalnym uruchomieniem systemu

najwięcej kilometrów przejechał krotoszyński kolarz, Krzysztof Kubik. To on zresztą
wnioskował u burmistrza o wprowadzenie
systemu monitorowanych rowerów miejskich. Jako zwycięzca konkursu zrzekł się
przyznanej nagrody finansowej na rzecz innych osób biorących udział w rywalizacji.
– Mój pomysł, moje marzenie – stwierdza K. Kubik. – Krotoszyński
Rower Miejski stał się faktem! Kiedy ponad trzy lata temu przyszedłem do burmistrza z tym pomysłem, usłyszałem, że Krotoszyn jest za mały, że nie ma potrzeby, że
każdy ma swój rower. Nie odpuszczałem – pisałem, chodziłem, zabiegałem cały czas o to, aby powstał u nas profesjonalny system wypożyczeń rowerów miejskich. Dziś z firmą Roovee udostępniliśmy
rowery czwartej generacji. Jestem dumny

z naszego małego miasta. Mimo wszystko
dziękuję władzom Krotoszyna, że o pomyśle nie zapomniano. Chciałbym życzyć
wszystkim udanych przejazdów na Krotowerze. Zrzekłem się również dziś nagrody
w wygranym przeze mnie konkursie
na najwięcej przejechanych kilometrów
w testach! Kwotę 500 zł otrzymała kolejna
osoba – powiedział K. Kubik.
Po oficjalnych przemowach można było sprawdzić, jak się jeździ na nowych rowerach. Burmistrz zachęcał mieszkańców
obecnych na rynku do jazdy próbnej. Wyraził też nadzieję, że korzystanie z rowerów
w Krotoszynie wpłynie na zmniejszenie
natężenia ruchu samochodowego, a co
za tym idzie – poprawę jakości powietrza.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Burmistrz Maciej Bratborski wręczył
paniom książki „Kulinarne podróże
po Wielkopolsce” z przepisami polecanymi
przez KGW z Wielkopolski, m. in. na koźmińską gzikę.
Tegoroczne dożynki gminne odbędą

FOT. www.kozminwlkp.pl

KOŹMIN WLKP.

KROTOSZYN

się 15 sierpnia w Białym Dworze. Od kilku
lat stałym elementem święta plonów jest
degustacja potraw, przyrządzanych przez
miejscowe koła gospodyń wiejskich. W tym
roku, ze względu na setną rocznicę odzyskania niepodległości, tematem przewodnim kulinarnych popisów gospodyń będzie
kuchnia z różnych regionów Polski.
OPRAC. (NOVUS)

ZDUNY

Nominowani do nagrody Super Samorząd
Spośród 350 zgłoszonych Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”
i gmina Zduny zostały – jako jedna
z 15 grup – nominowane do nagrody Super Samorząd 2018. Jest to
wyróżnienie dla uczestników akcji
„Masz Głos”, którzy najskuteczniej
zachęcają do współpracy władze samorządowe i mieszkańców.
Nagroda przyznawana jest także działającym w partnerstwie z uczestnikami
władzom samorządowym. Jej nazwa nawiązuje do idei samorządu, rozumianego

jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd
gminy i jego pracownicy.
Onagrodę Super Samorząd2018 mogą
ubiegać się uczestnicy akcji „Masz Głos”, którzy zarejestrują się na www.maszglos.pl, zrealizują efektywnie działania wraz z mieszkańcami i władzami samorządowymi oraz
terminowo zamieszczą podsumowanie
przeprowadzonych działań na stronie.
Wręczenie nagrody Super Samorząd 2018 odbędzie się podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
(NOVUS)
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LO KROTOSZYN

FOT. I LO

Cenne doświadczenie w sejmiku

FRYZJERSTWO

Wielki sukces Agnieszki Polańskiej
W Wasilkowie (woj. podlaskie) odbył
się Ogólnopolski Konkurs „Sprawny
w zawodzie – bezpieczny w pracy”
w kategoriach fryzjer i kucharz. Znakomicie
zaprezentowała
się
Agnieszka Polańska ze Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylina, która zajęła trzecie miejsce.
Zmagania konkursowe rozpoczęły
się od części teoretycznej, w której przyszli fryzjerzy mieli do rozwiązania test
z wiedzy i umiejętności właściwych dla
przygotowania w zawodzie fryzjera. Drugi dzień to część praktyczna. Najpierw
uczestnicy musieli wykonać regulaminowe operacje fryzjerskie – podstawowe elementy fryzury na główkach treningowych: pierścionki, trwałą ondulację i wyciskanie fal. Druga konkurencja polegała
na wykonaniu stylizacji fryzjerskiej
na modelce, tematycznie wpisującej się
w hasło „Kobieta XXII wieku”.
Komisja kompleksowo oceniała podejmowane przez uczestników działania,
począwszy od przestrzegania zasad BHP
i higieny pracy, poprzez poprawność kolejnych czynności, aż po efekt wykonanej
pracy oraz jej prezentację. Zwyciężyła
Ewelina Alker z województwa opolskie-

go, drugie miejsce zajął Michał Bokota
z województwa dolnośląskiego, a trzecia
lokata przypadła Agnieszce Polańskiej, reprezentującej Wielkopolską Wojewódzką
Komendę Ochotniczych Hufców Pracy
i Branżową Szkołę I stopnia w Kobylinie.
Agnieszka jest uczennicą klasy III,
a do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowała się jako triumfatorka etapu wojewódzkiego. Praktyczną naukę zawodu

odbywa w Studiu Fryzjerskim pod czujnym okiem Anety Nowackiej.
Organizatorzy konkursu zadbali
również o to, aby młodzież z OHP poznała region zwany „zielonymi płucami Polski”. Zarówno fryzjerzy, jak i kucharze
udali się więc na krajoznawczo-edukacyjną wycieczkę „Podlaskim Szlakiem Tatarskim”.
(ANKA)

Dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie wzięło udział w II sesji Sejmiku
Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Była to nagroda za wygranie
powiatowego etapu konkursu.
Jakub Jankowski i Bartosz Litwin,
przygotowując się pod opieką Julity Ludwiczak, wykonali bowiem najciekawszą
prezentację i zostali laureatami konkursu
„Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce.
Jak uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Obrady sejmiku rozpoczęło wystąpienie przewodniczącej – Zofii Szalczyk.
Potem wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o zapisanie się do jednej z czterech
komisji, w których mieli pracować.
– Wybrałem Komisję Samorządową,
której zadaniem było wskazanie działań
sejmiku dla województwa, ich ocena oraz
wskazanie nowych potencjalnych dróg inwestycji – opowiada Jakub Jankowski. – Bartek wybrał Komisję Upamiętnienia Czynu Powstańczego, która działała, jak sama nazwa wskazuje, w celu upamiętnienia powstania wielkopolskiego
i jego uczestników. Każda z komisji miała
wypracować pięć postulatów, które znajdą się w zbiorowej uchwale młodzieżowego sejmiku. Ku mojemu zdziwieniu zostałem wybrany na jej przewodniczącego.
Po obradach komisji ich przewodniczący przedstawiali wypracowane przez
swoje zespoły postulaty, które zawarto we

wspólnej uchwale. Została ona jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.
Sesja zakończyła się rozdaniem nagród i zaświadczeń o udziale w sejmiku.
Dla uczniów krotoszyńskiego liceum było
to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie, dzięki któremu przekonali się, jak
wygląda praca radnego sejmiku i co daje
pozytywny impuls do czynnego udziału
w lokalnym życiu politycznym i społecznym oraz do korzystania z prawa wyborczego przez młodych obywateli.
– Udział w sejmiku był dla mnie
ogromną szansą i niesamowitym przeżyciem, gdyż mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć na żywo, jak on funkcjonuje – mówi Bartosz Litwin. – W Komisji
Upamiętnienia Czynu Powstańczego trafiłem na bardzo przyjaznych i otwartych
ludzi, z którymi szybko znalazłem wspólny język. Nasza współpraca była bardzo
owocna, bez przeszkód sformułowaliśmy
postulaty. Wszyscy mieliśmy wiele pomysłów, lecz nie starczyło czasu na rozpatrzenie wszystkich. Doszedłem do wniosku,
że praca radnych sejmiku nie jest taka łatwa, jak nam się wydaje. Często bowiem
wiąże się z koniecznością podejmowania
trudnych decyzji. Uważam, że bardzo dobrze wykonaliśmy powierzone nam zadania, zarówno jako komisja, jak i indywidualnie. Jestem bardzo usatysfakcjonowany
z udziału w sejmiku – podsumowuje
uczeń krotoszyńskiego LO.
OPRAC. (NOVUS)

Ważne Sprawy
PRAWO

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
Już od dłuższego czasu mówi się
o możliwych nieprawidłowościach
w naliczaniu nadgodzin krotoszyńskim
nauczycielom. Jak się dowiedzieliśmy,
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi
już kontrole w niektórych placówkach.
Gdyby okazało się, że rzeczywiście prawa pracownicze nauczycieli zostały naruszone, wówczas mogą oni wspólnie
dochodzić swoich praw.
W Polsce funkcjonuje postępowanie
grupowe, które to umożliwia. Przedstawiamy zatem podstawowe informacje wtym temacie, opatrzone komentarzem prawników.
Od2009 roku obowiązuje ustawa odochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, które ma nacelu ułatwienie dochodzenia roszczeń jednego rodzaju przez wiele osób. Specyficzne dla dzisiejszego życia
społecznego jest bowiem to, że niektórzy
przedsiębiorcy świadczą swoje usługi masowo bądź też w dużej skali korzystają z pracy
innych na swoje potrzeby.
Postępowanie grupowe może być jednak prowadzone wściśle określonych rodzajach sprawy, tj. w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, bezpodstawnego
wzbogacenia oraz w sprawach o ochronę

konsumentów – i to te ostatnie są najczęściej dochodzonymi roszczeniami w postępowaniach grupowych.
Dla przykładu – bank udziela kredytu
na podstawie tych samych zapisów umowy,
ajeśli są one niezgodne zprawem, to wielu kredytobiorców może zwrócić się do banku
ozmianę tych zapisów. Tak samo pracodawca,
stosując niezgodne zprawem zapisy regulaminu wynagradzania, narusza prawa wszystkich
swoich pracowników i każdy z nich może
doniego wystąpić oich zmianę iwyrównanie
niezapłaconego wynagrodzenia. Podobnie,
kiedy przewoźnik opóźnia lot lub uszkadza
przewożone przesyłki, wyrządza szkodę wielu swoim klientom i każdy z nich może
doniego wystąpić ojej naprawienie.
– Gdyby każda z tych osób wystąpiła
ze swoim roszczeniem z osobna, sąd właściwy dla tego rodzaju spraw mógłby jednak
zostać przeciążony, co spowodowałoby wydłużenie czasu rozpoznania wszystkich
spraw. Ponadto dochodzenie tych roszczeń
osobno jest droższe i trudniejsze. Znacznie
łatwiej jest dochodzić tych podobnych roszczeń wspólnie, przez wszystkie osoby dotknięte naruszeniem prawa – komentuje Jakub Kalak, prawnik.
Powództwo grupowe, nazywane potocznie pozwem zbiorowym, stanowi atrakcyjny sposób dochodzenia roszczeń, które
oparte są na tej samej podstawie faktycznej

i prawnej. Dzięki postępowaniu grupowemu przeciw jednemu podmiotowi nie trzeba wytaczać powództwa przez każdego zainteresowanego z osobna. Pozew zbiorowy
może wytoczyć grupa co najmniej 10 osób.
– Żądania członków grupy są kumulowane w jednym pozwie i dochodzone
wspólnie. Z tego względu w postępowaniu
grupowym można żądać udzielenia ochrony prawnej wyłącznie w ten sam sposób
w stosunku do wszystkich powodów,
a w przypadku roszczeń pieniężnych spełnić szczególny wymóg ujednolicenia kwot
ich roszczeń. Ujednolicenie nie musi jednak
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nastąpić w ramach wszystkich członków
grupy – dopuszczalne jest bowiem wydzielenie podgrup i dokonanie ujednolicenia
w ich ramach – wyjaśnia Krzysztof Śpiewak, adwokat.
Każde postępowanie sądowe rodzi jednak koszty. Postępowanie grupowe nie jest tu
wyjątkowe, jednak przewiduje dwukrotnie
niższe opłaty niż postępowanie indywidualne. Opłata sądowa wynosi tutaj 2% wartości
indywidualnego przedmiotu sporu dla każdego członka grupy. – Jest to kwota o3% niższa niż w postępowaniu indywidualnym.
Trzeba też tu wspomnieć, że ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wymaga złożenia pozwu zbiorowego
przez adwokata lub radcę prawnego, a te są

POLITYKA

Polska jest jedna
W minioną niedzielę w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło
się spotkanie z posłami Prawa
i Sprawiedliwości – Tomaszem Ławniczakiem i Łukaszem Schreiberem.
Zorganizowano je w ramach akcji
„Polska jest jedna”, ogłoszonej podczas kwietniowej Konwencji Zjednoczonej Prawicy przez prezesa PiS,
Jarosława Kaczyńskiego.
Najpierw zabrał głos Łukasz Schreiber,
poseł z Bydgoszczy. Jak zauważył, znajdujemy się na początku maratonu wyborczego,
ponieważ jesienią czekają nas wybory samorządowe, a za rok do europarlamentu
i do parlamentu krajowego. – Będą to momenty, kiedy zdecydujemy, w jaki sposób
Polska ma się rozwijać. Trzeba zadać też pytanie, dlaczego każdego dnia na rząd Prawa
i Sprawiedliwości kierowane są ataki.
Po części wynikają one z błędów, które każdemu będącemu przywładzy mogą się zdarzyć. Jednak najbardziej wielu wpływowych ludzi rozwścieczyła próba zerwania
z niechlubną tradycją III RP, czyli rozbicie
pewnych układów i monopolów, które zawiązały się po 1989 roku z komunistycznej
nomenklatury – mówił parlamentarzysta.
Poseł Schreiber powiedział, że od 1989

roku rządziły w kraju różne partie, które zasadniczo niczym się między sobą nie różniły,
zarówno w sprawach gospodarczych i społecznych, jak i w kwestii rozliczenia PRL-uczy wielu niewyjaśnionych dodziś afer politycznych bądź gospodarczych, jak mafia paliwowa czy wyłudzenia z podatku VAT.
– Jeśli istnieją drobni przedsiębiorcy,
którzy próbują związać koniec z końcem
i starają się płacić mniejsze podatki, to pół
biedy. Najgorsze, gdy ktoś nic nie produkował, nie sprzedawał, nie kupował, a tylko
wyłudzał pieniądze ze Skarbu Państwa. To
już nie jest szara strefa, ale czarna strefa. Jest
to wina wszystkich poprzednich rządów,
które pozwoliły na takie działanie. Jedyną
odpowiedzią poprzedniej ekipy od „zielonej wyspy” było podniesienie podatków – oznajmił Ł. Schreiber.
Parlamentarzysta dodał, że Polska była
rzekomo potentatem na europejskim
i światowym rynku, jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne, a okazało się, że pojawiały się fikcyjne obroty tymi towarami. Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość od lat
stara się uszczelnić system podatkowy
i zwrócić pieniądze najbardziej potrzebującym. Jako przykład podał program 500plus, określając go mianem przejawu sprawiedliwości i realnej pomocy.

Ł. Schreiber odniósł się również do reformy wymiaru sprawiedliwości, która
wywołała w ubiegłym roku sprzeciw części opozycji, środowisk sędziowskich
i prawniczych. – Hasło „wolne sądy” jest
nieporozumieniem – stwierdził. – Sądy
to władza, która musi być kontrolowana.
To jest idea monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, który musi być wzajemnie
zrównoważony i kontrolowany. Nie może
być wolna, odizolowana, wyalienowana,
a tak się w Polsce działo. My postanowiliśmy to zmienić, co spotkało się ze wściekłością naszych oponentów, którzy mówią
„Prawo i Sprawiedliwość to komuna, bo
wracają do komunistycznych rozwiązań”,
co jest absurdem. Elita jest potrzebna
w każdym kraju. Tu mieliśmy do czynienia z działalnością różnych klik, które są
wściekłe, bo im się cały świat wali – tracą
stanowiska, wielkie pieniądze i wpływy – wyjaśniał poseł.

Skomentował również trwający
od miesiąca protest opiekunów osób niepełnosprawnych. – Państwo jesteście przekonywani, że macie do czynienia z bezdusznym rządem – tłumaczył. – Bo mówi
się tak: „na dzieci daliście, a tym niepełnosprawnym, którzy są w najcięższej sytuacji, 500 zł nie można dać?”. Od początku
rządów Prawa i Sprawiedliwości ci niepełnosprawni mają świadczenia ponad500plus. O277zł netto wzrosły świadczenia pielęgnacyjne, o 240 renta socjalna
i o kilkadziesiąt zł dodatek rehabilitacyjny.
Oczywiście jest to ciągle za mało. Premier
Morawiecki zapowiedział program Dostępność plus, skierowany też doosób starszych.
Jest także program „Za życiem”. Protestujący mają konkretny postulat – 500 zł dla
niepełnosprawnych o znacznej niepełnosprawności. Żeby państwo mieli świadomość – takich osób jest ok. 1,5 mln. A samych niepełnosprawnych 5 mln. Spełnie-

tu również niższe niż wsprawie indywidualnej, gdyż rozkładają się na wszystkich członków grupy – tłumaczy J. Kalak. – W toku
postępowania mogą też powstać koszty dodatkowe, jak np. koszty sporządzenia opinii
przez biegłego i one również są dzielone proporcjonalnie na powodów, ale też mogą zostać nałożone częściowo na stronę pozwaną – uzupełnia K. Śpiewak.
Wydaje się zatem, że w porównaniu
do postępowania indywidualnego postępowanie grupowe zapewnia niższe koszty sądowe, przez co ułatwia też dochodzenie
praw tym osobom, które nie byłyby wstanie
samodzielnie ponieść kosztów postępowania sądowego.
(RED)

nie tego żądania to 5 miliardów. Od razu
pojawia się problem konstytucyjności takiego postulatu, że jednym damy, a innym nie.
Wtedy mogą się pojawić inne grupy niepełnosprawnych, by dać im chociaż 300 zł.
Wtedy całkowity koszt wyniesie już 30 miliardów – oznajmił Ł. Schreiber.
W trakcie spotkania mówiono również o planowanym funduszu na budowę
i modernizację dróg lokalnych. Na ten cel
przewiduje się przeznaczyć 5 miliardów
złotych z budżetu państwa. Istotną kwestią
będzie dobra współpraca rządu z samorządami. Szerzej na ten temat mówił poseł Tomasz Ławniczak.
– Jeśli chodzi o budowę obwodnic, autostrad, dróg ekspresowych – w Polsce
obecnie prowadzone są 103 inwestycje
na kwotę 51 miliardów złotych – oświadczył T. Ławniczak. – Wnajbliższych dniach
będzie otwierany pierwszy etap obwodnicy
Kępna. Rząd ma w planach ogłoszenie programu budowy małych obwodnic. Takie
miasta jak Krotoszyn tego potrzebują.
Wiem, że władze lokalne pracowały
nad dokumentacją wspólnej obwodnicy
Cieszków – Zduny – Krotoszyn, ale nie dotarła onado mnie, a mógłbym przedstawić
tę sprawę ministrowi infrastruktury. To jest
zadanie dla przyszłych samorządowców,
którzy – opracowując stosowne studium
korytarzowe dla obwodnic – dostarczą je
ministerstwu za pośrednictwem posłów.
Zgłosiły się już Pleszew i Koźmin Wlkp.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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RODO

Nie taki diabeł straszny...
Wielkimi krokami zbliża się 25 maja 2018, czyli ostateczny termin, kiedy KAŻDY podmiot gospodarczy,
który przetwarza dane osobowe,
musi zacząć stosować wytyczne RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Postaramy się naszym Czytelnikom przybliżyć tę tematykę. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują...
Unijne Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych (RODO) ma na celu
ujednolicenie przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych na cały obszar Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom fizycznym w zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez różnego rodzaju organizacje.
Zbliżający się termin stosowania powyższego rozporządzenia stał się powodem
chaosu wśród wielu przedsiębiorców
z powodu płynących z różnych stron
błędnych informacji.
Dezorientacja stała się dobrym źródłem dochodu dla niezliczonej ilości
pseudofachowców, straszących wysokimi
karami i oferujących przygotowanie dokumentów RODO. A przecież RODO to
nie dokumenty, lecz procesy, w trakcie
których przetwarzane są dane osobowe.
Kogo dotyczy RODO?

W związku z podmiotami, które
przetwarzają dane osobowe, RODO
wprowadziło dwa nowe pojęcia: „administrator” oraz „podmiot przetwarzający”.
Administrator to osoba fizyczna lub
prawna, organ publiczny, jednostka lub
inny podmiot, który samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych (oznacza to, że administratorem danych będzie
m. in. zarówno przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka akcyjna, bank, jak i spółdzielnia, zgromadzenie czy kościół, warunkiem jest przetwarzanie danych oso-

bowych). Podmiot przetwarzający to z kolei osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora.
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to
w rzeczywistości operacje związane z ich
gromadzeniem, przechowywaniem,
opracowywaniem, utrwalaniem, zmienianiem i udostępnianiem czy usuwaniem, a zwłaszcza te, które wykonuje się
w systemach informatycznych. Nie ma
przy tym znaczenia, czy będą to dane osobowe klientów, kontrahentów, pracowników czy potencjalnych klientów. Nie ma
też znaczenia, czy dane będą przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie.
Przetwarzanie danych osobowych to zarówno praca na bazach elektronicznych
w sposób masowy, jak i robienie zapisek
w zwykłym notesie. Administrator ma
w szczególności zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego
światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego (przy czym zastosowanie ma
kwota wyższa)
– każda osoba, która poniosła szkodę
majątkową lub niemajątkową w wyniku
naruszenia przepisów RODO, ma prawo
uzyskać od administratora lub podmiotu
przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę
– w projekcie ustawy przewidziano
także odpowiedzialność karną za udaremnianie lub utrudnianie kontrolującym prowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych,
za co grozi kara grzywny. Ponadto projekt
przewiduje odpowiedzialność w przypadku przetwarzania określonej kategorii danych (tzw. „danych wrażliwych”) bez
podstawy prawnej, za co grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
Co istotne, rodzaj i wysokość nakładanej kary są proporcjonalne do naruszenia, jakiego dokona przedsiębiorca.
Korzyści dla przedsiębiorstwa

Właściwie wprowadzone wytyczne

RODO przynoszą korzyści długoterminowe. Jedną z nich jest budowanie zaufania konsumentów i wizerunku wiarygodnego przedsiębiorstw. Ponadto wdrożenie mechanizmów ochrony danych to
szybsza reakcja na problemy. Dane osobowe są aktywem i mają wartość dla firmy,
która przekłada się na sukces ekonomiczny. Jednak, podobnie jak każde inne wartościowe aktywa, wymagają należytej
ochrony. Wzrasta konkurencyjność firmy
poprzez uzyskanie certyfikacji, wynikającej z RODO, co pozwala na osiąganie sukcesów w postępowaniu przetargowym.
RODO pozwala organizacjom inteligentnie wykorzystywać dane osobowe w celu
wzmocnienia swojej wartości. Inne korzyści to rozwój innowacyjnych technologii,
lepsze wykorzystanie zasobów czy bardziej wyspecjalizowana kadra
Czy jest powód do paniki?

Oczywiście, że nie! Większość obowiązków jest takich samych bądź zmodyfikowanych jak te obowiązujące od 1997
r. Wielka mityzacja problemu pojawia się
w związku z faktem, że ok. 95% przedsiębiorców do tej pory nic lub prawie nic nie
robiło w zakresie ochrony danych osobo-

Wysokie kary?

Źródłem informacji dotyczących
sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych
będzie nie tylko RODO, ale również ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks
cywilny oraz kodeks karny. Wśród sankcji
przewidziane są:
– środki naprawcze
– administracyjne kary pieniężne
w zależności od naruszenia poszczególnych przepisów (m. in. administracyjna kara pieniężna w wysokości do 10 000 000
EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku; administracyjna kara pieniężna w wysokości do 20 000 000 EUR,

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

wych swoich klientów. Dlatego też teraz
warto podejść do wymagań RODO
w sposób profesjonalny. Rozbudowanym
obowiązkiem, koniecznym do realizowania, jest m. in. obowiązek informacyjny,
czyli w praktyce oznacza to, że gdy gromadzimy dane, musimy poinformować
o tym osobę, której one dotyczą. I trzeba
to zrobić w bardziej rozbudowany sposób
niż wcześniej. Tego nie ominie w zasadzie
żaden przedsiębiorca.
Inne nowe obowiązki

RODO wprowadza nowe obowiązki
oraz uprawnienia, których nie ma dziś
w ustawie o ochronie danych osobowych, np. prawo do wystąpienia o kopię
danych, prawo do przeniesienia danych,
obowiązek poinformowania o naruszeniu, o wycieku itd.
Czy drobny przedsiębiorca, usługodawca po wejściu RODO musi zbierać
i przetwarzać dane elektronicznie? Otóż
nie! Wynikiem wprowadzenia w błąd jest
fakt, że wielu przedsiębiorców w ten właśnie sposób myśli. Ale to tylko próby naciągania na zakup programów informatycznych czy aplikacji, które rzekomo stanowią remedium na nowe obowiązki, jakie wprowadza RODO. Oczywiście takiego programu nie ma.
Uważaj na pseudofachowców!

Warto na temat konieczności oraz samego sposobu wdrożenia RODO porozmawiać ze specjalistami, gdyż obiektywnie patrząc, wcześniej czy później będzie
trzeba stosować jego wytyczne. Jeśli tematyka RODO jest dla Wam całkowicie obca, warto temat zacząć od uczestnictwa
w szkoleniu, na którym zweryfikujecie
własną świadomość w zakresie RODO
oraz przekonacie się, w jakim zakresie jest
Wam rzeczywiście potrzebna pomoc.
Więcej na temat szkoleń oraz samego
sposobu przygotowania przedsiębiorstwa
do realizacji wytycznych RODO dowiecie
się, dzwoniąc pod numer 733 778 096.
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Agnieszka Skalska
– instruktorka KOK

PRZEDSZKOLE NR 7 KROTOSZYN

Maciusiowe śpiewanie

W Przedszkolu nr 7 w Krotoszynie
zorganizowano V Festiwal Piosenki
Przedszkolnej „Maciusiowe śpiewanie”. Swoje zdolności wokalne zaprezentowało 12 dzieci.
Nad przebiegiem imprezy czuwali Karol Kaj, Wiesław Sołtysiak, Beata
Kubiak-Nowaczyk oraz Danuta Hadryan. W kategorii 3-4 lata zwyciężyła Aleksandra Szperzyńska, a w gronie 5-6-latków pierwsze miejsce zajęła Natalia Wachowiak, przed Polą Jędrzejak i Leną Kaptur ską. Wszyscy
so li ści otrzy ma li dy plo my, książ ki
oraz słodycze.
(GRZELO)

Jesteś mamą, tatą, bratem, siostrą,
córką, synem, koleżanką, kolegą… Oj, długo by wymieniać. W tej całej wyliczance
z pewnością znajdzie się ktoś, komu
chciałbyś zrobić zdjęcie. Kto chciałby, byś
to Ty jemu zrobił zdjęcie? Jeśli masz chęci, ale nie czujesz się pewnie z aparatem
w ręku, my to zmienimy. Przekażemy
wiedzę, tak byś pewnie i sprawnie mógł
operować aparatem, by zdjęcia cieszyły
i były niezapomnianą pamiątką.
Zapraszamy w najbliższą sobotę, 26
maja, na warsztaty fotograficzne. Będą to
warsztaty z podstaw fotografii, dla każdego, kto chce świadomie robić zdjęcia. Zajmiemy się PORTRETEM, przypomnimy właściwości funkcji w aparacie oraz
ich wpływ na jakość zdjęcia i efekt końcowy. Warsztaty odbywać się będą w przyjaznej i luźnej atmosferze. Gdy się uczysz,
nie ma głupich pytań. Jesteśmy po to, byś
zrozumiał swój aparat. Zrób to dla siebie!
Pamiętaj! 26 maja o godz. 10.00 spotykamy się w studiu fotograficznym Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Trenujemy teorię i praktykę do godz. 15.00.
Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona,
więc zadzwoń już dziś! Tel. 62 725 42 78
(pon.-pt. w godz. 8.00-16.00).
Przy okazji przypomnę wszystkim
fotografującym, że jeszcze do końca maja

można nadsyłać fotografie do szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego KREAtywna kulTURA, organizowanego przez Krotoszyński Ośrodek
Kultury. W tym roku na uczestników
czekają dwa tematy konkursowe: MOJA
MUZYKA oraz PRAWDZIWE EMOCJE. Do konkursu można zgłosić
po dwie prace w każdej z kategorii. Prace
konkursowe należy przesłać na adres
agnieszka@kok.krotoszyn.pl z dopiskiem
„KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNA KULTURA”. Szczegółowe
informacje znajdują się w regulaminie
na stronie www.kok.krotoszyn.pl.
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Wydarzenia

WTOREK, 22 maja 2018

ZDUNY

Uroczystości przy szańcu
12 maja koło terenowe PTTK w Zdunach zorganizowało 43 Rajd „Spotkanie z wiosną”. Uczestnicy udali
się na teren Szańca Powstańczego
w Borownicy, miejsca najcięższych
walk podczas powstania wielkopolskiego. Ze względu na przypadającą
w tym roku setną rocznicę tego wydarzenia rajd miał bardziej uroczystą oprawę niż zazwyczaj.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
w intencji ojczyzny, którą odprawił ks.
Krzysztof Śliczny z parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Zdunach. Kolejnym punktem był apel pamięci poległych w powstaniu wielkopolskim i złożenie wiązanek
kwiatów przy Szańcu.
Podczas rajdu Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej zaprezentowała
się w mundurach z okresu walk powstańczych, a organizatorzy przygotowali konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, grochówkę i kiełbaski z ogniska oraz wspólne
śpiewanie piosenek. Ponadto Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” przeprowadziło akcję „Kilometry Dobra”, w trakcie której zbierano środki dla zdunowskich harcerzy.
Szaniec powstańczy jest pomnikiem

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
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 -

symbolizującym rejon Borownicy, Chachalni i Zdun, gdzie toczyły się najcięższe
walki w czasie powstania wielkopolskiego. Pod Borownicą zginęło kilkunastu powstańców (w tym pięciu zatrutych gazami). Niemcy użyli artylerii, gazów bojowych i miotaczy min.
W celu upamiętnienia tych zdarzeń
zdunowskie koło PTTK w 1968 roku
(50. rocznica powstania) rozpoczęło sypanie w miejscu walk pamiątkowego szańca
z kamieni polnych (dokładanie kamieni
trwa nieprzerwanie). Wokół niego stoją
dawne słupy graniczne z wyrytymi litera-

mi: P – Polska, D – Deutsch. W latach 1918-1919 wyznaczały one granicę
przebiegającą w okolicach Zdun.
Inicjatorem stworzenia szańca był
Hieronim Ławniczak – nauczyciel krotoszyńskiego liceum. Kopiec jest pomnikiem tamtych dni, a odwiedzający to
miejsce turyści rzucają symboliczne kamienie na szaniec. Obecnie opiekę
nad tym miejscem sprawuje koło PTTK
Zduny. Nową tablicę przy szańcu wykonało zdunowskie przedsiębiorstwo kamieniarskie.
(NOVUS)

Do 31 maja
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D 26 maja
VI
edycja
KrotoFESTU
w
Parku
Miejskim.
dubbing
Warsztaty fotograficzne „Dobry portret”, Wystawa fotografii uczniów ZSP nr 1 w Krotoszynie
godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY - prowadzone przez Agnieszkę i Sławomira Skalskich w pt. „Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy” - na II piętrze
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D godz. 10.00-15.00 w KOK-u.
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.
27 maja
napisy
XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km. Do 7 czerwca
Wtorki-czwartki
Osoby, które zarejestrują się wcześniej, zapłacą
Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w mniejszą kwotę wpisową.
Koncert zespołu Neoklez w ramach Simchat Chajim Festiwal w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I Festiwal w sali kameralnej KOK-u o godz. 18.30.
LO.
Bilety w cenie 20 zł.
Kultury.
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BIEGI

FITNESS

Krotoszynianie na Wings for Life

Trening z Martyną Bielawską

Nie zostać dogonionym przez Adama
Małysza – między innymi taki cel
przyświecał uczestnikom biegu
Wings for Life. Dokładnie o godzinie 13.00 równocześnie w 12 miejscach na całym świecie wystartowała 5. edycja charytatywnej rywalizacji.
Polska edycja, odbywająca się w Poznaniu, zgromadziła na linii startu rekordową liczbę biegaczy, bo blisko 8 tysięcy.
Samochód pościgowy, za którego kierownicą zasiadł znany polski skoczek narciarski – Adam Małysz, dogonił 7388 zawodników. Polską twarzą biegu była również
utalentowana biegaczka średniodystansowa, Joanna Jóźwik.
Zasada biegu była prosta – przebiec
jak najwięcej kilometrów i jak najpóźniej
dać się prześcignąć Adamowi Małyszowi,
bowiem samochód-meta ruszył w pościg
za biegaczami o 13.30, stopniowo zwiększając prędkość. O wyjątkowości tego biegu z pewnością świadczył fakt, iż całość
środków z opłat startowych została przekazana na badania nad urazami rdzenia
kręgowego.
Tegoroczna edycja, choć dość trudna,
głównie za sprawą wysokiej temperatury,
dla biegaczy okazała się szczęśliwa. Spośród przedstawicieli powiatu krotoszyń-

skiego z bardzo dobrej strony pokazała się
Justyna Olejniczak, która została dogoniona przez samochód pościgowy na 41.
kilometrze. Krotoszyńska biegaczka uplasowała się na drugim miejscu wśród kobiet.
Znakomicie spisała się także Monika
Jadczak, uczennica I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie i reprezentantka KS
Krotosz. Naszej młodej zawodniczce udało się przebiec 22 km i 190 m, dzięki czemu w kategorii F16 zajęła pierwsze miejsce w Polsce oraz siódme na świecie!
(GRZELO)

12 maja w hali sportowej przy ulicy
Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły się
zajęcia ze znaną w całym kraju trenerką fitness – Martyną Bielawską.
Organizatorami imprezy połączonej
z akcją charytatywną na rzecz Oskara Giezka ze Zdun były CSiR Wodnik
oraz Power Jump Angeliki Szydlak.
Celem tego wydarzenia było pomóc
choremu Oskarowi ze Zdun. Chłopiec
z zespołem Downa ma zdiagnozowane
zwężenie i zapalenie dwunastnicy. Obecnie jest pod opieką neurologa, okulisty, laryngologa i rehabilitantów.
CSiR Wodnik połączył siły z Power
Jump Angeliki Szydlak. Na trening zapro-

szono Martynę Bielawską, reprezentantkę Polski w lekkiej atletyce, wielokrotną
medalistkę MP w trójskoku i skoku
wzwyż. Od wielu lat związana jest ze
sportem zawodowym, a jej ostatni trening – Booty Killer – cieszy się wielkim
zainteresowaniem w świecie fitness.
Wstępem do zajęć głównych były pokazy fitness dzieci, młodzieży oraz pań
z Power Jump. Potem 70 kobiet,
pod okiem instruktorki kulturystyki oraz
modelki fitness, wzięło udział w specjalnym treningu. Dla dzieci przygotowano
dodatkowe atrakcje na świeżym powietrzu, jak choćby wesołe miasteczko.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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RUNMAGEDDON

Trzy dni ekstremalnych zmagań

Jubileuszowy 50. runmageddon zapisze się w pamięci uczestników i kibiców jako wydarzenie z ekstremalnymi przeszkodami, idealnymi warunkami pogodowymi i malowniczymi
trasami. Myślenice w majowy weekend stały się rajem dla osób szukających ekstremalnych wyzwań.
W imprezie wzięło udział blisko 5400 osób, w tym 4700 dorosłych
i 700 dzieci w formule kids. Oczywiście
w zawodach rywalizowali także przedstawiciele powiatu krotoszyńskiego.
Dwie najtrudniejsze trasy to hardcore (21 km z 70 przeszkodami) i ultra
(ponad 42 km ze 140 przeszkodami).
Pokonało je niespełna 1700 osób. Zawody ultra wygrał Wojciech Brzoskwinia

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Byli blisko ćwierćfinału
Sebastian Kaczmarek w parze z Adrianem Sdeblem reprezentowali
nasz kraj na Pucharze Świata
w Siatkówce Plażowej w Langkawi
w Malezji. Turniej rozegrano w ramach cyklu FIVB World Tour. Krotoszyński zawodnik i jego kolega uplasowali się na dziewiątej pozycji.

(GRZELO)

KARATE

Wywalczyli 23 medale

FOT. FIVB

Nasi siatkarze udali się do Malezji
znacznie wcześniej, by spokojnie przejść
okres aklimatyzacji do zmiany strefy czasowej i warunków atmosferycznych. – Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo
przestawić się na tak wysokie temperatury. Chcieliśmy mieć ten etap jak najszybciej za sobą, by móc w pełni skoncentrować się na przygotowaniu do turnieju – opowiada Sebastian Kaczmarek.
Po przylocie do Langkawi Polacy codziennie rano trenowali, a w godzinach popołudniowych rozgrywali sparingi z innymi
parami.
Nasz duet już w pierwszym meczu
zawodów głównych musiał zmierzyć się
z turniejową „jedynką” – parą Candra /
Ashfiya z Indonezji. Pierwszą partię wygrali faworyci do 17, a w drugim secie lepsi byli Kaczmarek i Sdebel, zwyciężając
także do 17. W tie-breaku Polacy znów
musieli uznać wyższość rywali, ulegając 12: 15.
– Indonezyjczycy byli zdecydowanie
bardziej ograni w turniejach tej rangi. Wykorzystali fakt, że był to nasz pierwszy
mecz w tym sezonie. Drugi set należał
do nas, graliśmy pewnie i zwyciężyliśmy.
Niestety w tie-breaku przydarzyło nam

z czasem 6: 29: 09, a w hardcore triumfował Sebastian Kasprzyk z czasem 2: 31: 11.
Z zawodników z naszego powiatu
najlepiej powiodło się Szymonowi Kujawie, który z wynikiem 3: 22: 40 uplasował się na 51. miejscu. Ponadto zawody
ukończyli Szymon Karbowiak (243. miejsce – 4: 20: 18) oraz Piotr Grobelny (244.
miejsce – 4: 20: 18).
– Był to mój drugi start w runmageddon – przyznaje P. Grobelny. – Debiut zaliczyłem w poprzednim roku we Wrocławiu na dystansie 12 km. W tym roku
z Szymonem zdecydowaliśmy się pokonać
trudniejszą trasę. Była to szkoła życia – jak
w wojsku. Padali najwytrwalsi uczestnicy.
Polecam wszystkim tę imprezę.

się więcej błędów własnych – mówi krotoszyński siatkarz.
Kolejny pojedynek decydował o tym,
czy polska para pozostanie w turnieju.
Kaczmarek i Sdebel zagrali bardzo dobrze
i w dwóch partiach pokonali duet Kelvin/Lam z Hongkongu (21: 19, 21: 17).
Tym samym nasi siatkarze wyszli z grupy
z trzeciego miejsca i zagrali w barażu
do ćwierćfinałów, w którym musieli walczyć z kolejną parą Indonezyjczyków.
Spotkanie przebiegało podobnie jak
pierwsza konfrontacja Polaków. Premierowy set wygrali do 18 Gilang i Danangsyah, w drugiej partii nasz duet był lepszy,
zwyciężając w takim samym stosunku,
a w tie-breaku Indonezyjczycy pokonali
Kaczmarka i Sdebla 15: 12.

Ostatecznie polska para została sklasyfikowana na dziewiątym miejscu. – Przed rozpoczęciem turnieju taki
wynik bralibyśmy w ciemno. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, zwłaszcza
gdy przeciwnicy są na wyciągnięcie ręki,
a na tym turnieju byli. Przegraliśmy w barażach o ćwierćfinał Pucharu Świata,
więc myślę, że to dobry wynik – ocenia S.
Kaczmarek. – Bardzo chcemy wziąć
udział w innych turniejach rangi Pucharu
Świata, tym bardziej że czujemy niedosyt
po Malezji. Jeżeli uda nam się pozyskać
partnerów, którzy wspomogą nas finansowo, to na pewno postaramy się poprawić
naszą lokatę w kolejnym turnieju Pucharu Świata – dodaje nasz siatkarz.
(ANKA)

W Kleszczewie odbyły się Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF.
Na turnieju w ramach Wielkopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu,
którzy zdobyli łącznie 23 medale.
W zawodach rywalizowali uczniowie
Zespołu Szkół w Zdunach, Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach, Społecznej Szkoły Podstawowej, SP nr 8, SP nr 5 oraz I LO
w Krotoszynie. Nasi karatecy wywalczyli
pięć złotych medali, osiem srebrnych
i dziesięć brązowych.
Na podium stanęli Marta Streubel
(1. miejsce w kata oraz 2. w kumite fantom), Matylda Ozga (1. miejsce w kata

oraz 3. w kumite), Dagmara Mujta (1.
miejsce w kumite i 3. w kata), Zofia
Duczmal (2. miejsce w kata i w kumite),
Anna Stanisławska (2. miejsce w kata i 3.
w kumite), Wiktoria Maciaszek (2. miejsce w kata i 3. w kumite), Klaudia Swat
(3. miejsce w kata i w kumite fantom),
Zuzanna Szymańska (1. miejsce w kata),
Kalina Tobolska (1. miejsce w kumite fantom), Anna Streubel (2. miejsce w kata),
Nadia Duczmal (2. miejsce w kumite), Filip Kowalczyk (2. miejsce w kata), Maria
Jankowiak (3. miejsce w kata), Oskar Jasiński (3. miejsce w kumite fantom), Artur Augustyniak (3. miejsce w kumite
fantom) i Maurycy Maciaszek (3. miejsce
w kumite).
(GRZELO)
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Nasi zawodnicy są wszędzie

Srebro Agnieszki Nowak

W kolejnych imprezach biegowych
startowali zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego. Tym razem nasi biegacze rywalizowali we Wrześni, Jutrosinie, Twardogórze, Pradze i Wrocławiu.
W XXXV Biegu Kosynierów we
Wrześni uczestnicy mieli do pokonania
dwie pięciokilometrowe pętle ulicami
miasta. Zwyciężył Krzysztof Szymanowski z czasem 32: 32. Nasz powiat reprezentowali Adam Kuzia (34. miejsce – 38: 24), Artur Marek (47. miejsce – 39: 41), Paweł Błażutycz (68. miejsce – 40: 57), Marcin Obal (138. miejsce – 44: 11), Błażej Zimmermann (139.
miejsce – 44: 19), Robert Piaskowski
(178. miejsce – 46: 27) oraz Jarosław
Marciniak (288. miejsce – 50: 52).
Również 10 km miała trasa w IV Wołowskim Biegu Flagi Narodowej. Najszybszy był Tomasz Sobczyk z czasem 34: 36,
z kolei P. Błażutycz uplasował się na 41.
pozycji (43: 44).
W 7. Biegu Dookoła Zalewu w Jutrosinie zawodnicy musieli pokonać dystans 5,2 km. Znakomicie spisał się
mieszkaniec Kobylina, Marcin Chlebowski, który z czasem 18: 13 zajął czwarte

miejsce. Poza nim startowali Grzegorz
Grzempowski (16. miejsce – 22: 39),
Grzegorz Pawlik (23. miejsce – 24: 22),
Rafał Wachowiak (27. miejsce – 25: 32),
Przemysław Poprawa (29. miejsce – 25: 58), Mateusz Kaczmarek (37.
miejsce – 28: 37) oraz Mariusz Basiński
(40. miejsce – 30: 26). Przy okazji zorganizowano też 3. Marsz Nordic Walking
Dookoła Zalewu, w którym uczestniczyli
Jagoda Pawlik, Jakub Pawlik, Bartosz
Pawlik i Jolanta Sutt.
2. Bieg Wokół Remizy w Twardogórze
miło wspominać będzie Bogumiła Tanaś

(46: 56), która była druga wśród pań. 10-kilometrową trasę pokonali także Rafał Bystrowski (34. miejsce – 44: 02), Jacek Ratajski (59. miejsce – 49:13) oraz Dariusz Poczta (87. miejsce – 55: 37). Taki sam dystans
pokonał Karol Worsztynowicz (46: 47)
w IV Wrocławskim Biegu Akademickim.
Dwoje reprezentantów KS Krotosz
pobiegło w maratonie w Pradze. Andrzej
Maciejewski z wynikiem 4: 37: 06 zajął 4468. miejsce, a Anna Świderska z czasem 4: 57: 34 uplasowała się na 5775. pozycji.
(GRZELO)

Bardzo dobrze spisała się Agnieszka
Nowak na Pucharze Polski Służb
Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc. Zawody były jednocześnie XIV Otwartymi Mistrzostwami
Dzierżoniowa. Starsza posterunkowa
z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zdobyła srebrny medal.
Zawodniczka Stowarzyszenia Atletyki Ciężkiej Ursus Krotoszyn była jedną
z najlżejszych uczestniczek – 51,5 kg. Mimo skromnej wagi ambitnie walczyła z rywalkami o końcowe zwycięstwo.
A. Nowak rozpoczęła od podniesienia 55 kg, wyrównując swój wynik z poprzedniego roku. Potem zaliczyła 57,5 kg.

W trzecim podejściu atakowała 60 kg,
a więc rekord życiowy. – Mimo czystego
zaliczenia próby sędziowie dopatrzyli się
błędu i spalili podejście – wyjaśnia Szczepan Zimmermann, prezes SAC Ursus. – Postanowiliśmy złożyć protest. Sędzia główny okazał się mało kompetentny,
ponieważ nie potrafił jednoznacznie
i w odniesieniu do przepisów wyjaśnić
przyczyny niezaliczenia próby. Nasz protest odrzucono.
Zaliczenie 60 kg nic by jednak nie
zmieniło w klasyfikacji końcowej. Już
pierwsza próba (55 kg) zapewniła A. Nowak drugie miejsce zarówno w klasyfikacji
Pucharu, jak i mistrzostw Dzierżoniowa.
(GRZELO)
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FOT. Ania Krystek

Skromna wygrana Astry

Trzeci mecz z rzędu wygrała Astra
Krotoszyn. Podopieczni trenera
Leszka Krutina pokonali na wyjeździe GKS Żerków 1: 0. Gola na wagę
trzech punktów strzelił w pierwszej
połowie Jędrzej Paczków.

– Zdecydowanie lepiej zagraliśmy
w pierwszej połowie niż w drugiej – powiedział Leszek Krutin. – Stworzyliśmy
sobie trzy dogodne sytuacje, ale tylko jedną udało nam się wykorzystać. Po przerwie gra toczyła się głównie w środku pola, a żadna z drużyn nie stworzyła sobie

PIŁKA NOŻNA

Polonia 1912 Leszno nie miała problemów z pokonaniem Białego Orła
Koźmin Wielkopolski na jego terenie. Goście zaaplikowali miejscowym trzy gole i pewnie sięgnęli
po komplet punktów.

Wynik spotkania ustalił Mateusz
Witkowski, wykorzystując sytuację sam

Samson trzeci w Kielcach

Kobyliński klub reprezentowało aż 30
zawodników. Ich bilans to cztery złote medale, trzy srebrne i dziewięć brązowych.
Dzięki tym zdobyczom Samson zajął trzecie miejsce w klasyfikacji klubowej.
Spośród kobylińskich sumoków
na podium stawali: w zmaganiach młodzików – Aleksandra Haremza (1. miejsce – 55 kg), Oliwia Kuś (2. miejsce – 55
kg), Jakub Kaźmierczak (2. miejsce – 55
kg), Dominika Miterska (3. miejsce – 40
kg), Zuzanna Gałka (3. miejsce – 50 kg),
Agata Jarka (3. miejsce – 60 kg) i Mateusz
Szafraniak (3. miejsce – 40 kg), a w rywalizacji kadetów – Wirginia Roszek (1.

(GRZELO)

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)

(GRZELO)

SUMO

W Kielcach odbyły się zawody Pucharu Polski Młodzików i Kadetów
w Sumo. Tradycyjnie z okazałym dorobkiem medalowym wróciły do domów ekipy TA Rozum Krotoszyn
i UKS Samson Kobylin.

stuprocentowej okazji. Po takich meczach
cieszą przede wszystkim trzy punkty, bo
gra nie była najwyższych lotów – ocenił
trener.
Decydujące trafienie zaliczył w 35.
minucie Jędrzej Paczków. Rosły napastnik, będąc na 25. metrze, potężnie uderzył na bramkę i piłka wylądowała
w okienku. Astra mogła wygrać wyżej,
lecz dobrych sytuacji nie wykorzystali Łukasz Wawrocki i Krzysztof Ratyński.
W następnej kolejce krotoszynianie
zagrają na własnym obiekcie z Pogonią
Trębaczów.

na sam z golkiperem. Gospodarze, mimo
wielu chęci, nie zdołali wypracować sobie
żadnej stuprocentowej okazji. Polonia
w pełni kontrolowała sytuację na boisku
i zasłużenie wygrała.

Slaby mecz Białego Orła

W 26. minucie po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego piłkę głową skierował
do bramki Łukasz Bugzel. Na początku drugiej odsłony przyjezdni podwyższyli. Po szybkiej kontrze Polonii
bramkarza Białego Orła pokonał Karol Słoma.

WTOREK, 22 maja 2018

miejsce – 45 kg), Oliwia Kuś (1. miejsce – 55 kg), Paweł Sikora (1. miejsce – 65
kg), Aleksandra Haremza (2. miejsce – 55
kg), Zofia Pioch (3. miejsce – 55 kg), Jakub Kaźmierczak (3. miejsce – 55 kg), Nikola Śliwowska (3. miejsce – 60 kg), Mateusz Pieszak (3. miejsce – 65 kg) i Mikołaj
Kandzierski (3. miejsce – 95 kg).
Z kolei zawodnicy TA Rozum Krotoszyn wywalczyli cztery krążki. W gronie
młodzików srebro zdobył Jan Warzybok (40
kg), a brąz Rafał Kowal (35 kg). W grupie kadetów trzecie lokaty zajęli Lena Jędrzejak (65
kg) i Kacper Mikołajczyk (+95 kg).
Na specjalne zaproszenie burmistrza Kobylina, Tomasza Lesińskiego, w miejscowym
urzędzie gościli reprezentanci Samsona. Monika Sowa, Paweł Sikora, Patryk Swora oraz trener Mirosław Flak opowiedzieli włodarzowi
okwietniowych mistrzostwach Europy wBułgarii, naktórych srebro wywalczył P. Sikora.
(GRZELO)

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)

PIŁKA NOŻNA

Victoria nad Victorią
Pewne zwycięstwo odniosła w sobotę drużyna Piasta Kobylin. Podopieczni trenera Marka Nowickiego
pokonali na wyjeździe Victorię Laski 3: 0. Mogli wygrać nawet wyżej,
lecz nie wykorzystali rzutu karnego.
W 34. minucie wynik spotkania
otworzył Jakub Szymanowski, popisując
się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego z ok. 25 metrów. Jeszcze przed przerwą Piast podwyższył na 2: 0. Prawą stroną przedarł się Mateusz Wachowiak,
po czym zagrał do Tomasza Kokota. Podanie przeciął Patryk Werner, kierując piłkę
do własnej bramki.
W drugiej odsłonie kobylinianie postawili kropkę nad i, strzelając trzeciego
gola. Dośrodkowanie z rzutu rożnego
Edwina Marchewki wykończył Szymon
Wosiek, ustalając wynik meczu. Piast miał
jeszcze rzut karny – po faulu na Szyma-

nowskim, ale strzał Patryka Kamińskiego
z 11 metrów obronił golkiper Victorii.
(GRZELO)

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)

