
W nie dzie lę w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie w cha ry ta tyw nym pro -
gra mie es tra do wym „Spo tka nie ko -
le siów” wy stą pi li słyn ni sa ty ry -
cy – Ze non La sko wik i Ja cek Fe do ro -
wicz, któ rym part ne ro wa li Grze gorz
Tom czak i Mi chał Ruk sza. Sa la pę -
ka ła w szwach. Or ga ni za to rem wy -
da rze nia był Lions Club Kro to szyn,
przy współ pra cy z Kro to szyń skim
Ośrod kiem Kul tu ry.

Ze non La sko wik to twór ca ka ba re tu
TEY (1970-1988). Przez wie le lat wy stę po -
wał w du ecie z Ja nu szem Re wiń skim, a na -
stęp nie z Boh da nem Smo le niem. W la -
tach 90. ubie głe go wie ku wy co fał się z ży cia
es tra do we go i był li sto no szem w Po zna niu.
Na sce nę po wró cił w 2003 r. w ra mach Plat -
for my Ar ty stycz nej O. B. O. R. A. Od wie lu
lat współ pra cu je rów nież z „Fil har mo nią
Dow ci pu” Wal de ma ra Ma lic kie go.

Ja cek Fe do ro wicz za de biu to wał
w dru giej po ło wie lat 60. XX wie ku w Te -

le wi zji Pol skiej, gdzie współ two rzył m. in.
z Je rzym Gru zą pro gra my roz ryw ko we:
„Po znaj my się”, „Mał żeń stwo do sko na łe”,
„Ka rie ra i Run da”. Póź niej wy stę po wał
w Ka ba re cie Wa ga bun da. W la tach 1995-
2005 pro wa dził „Dzien nik Te le wi zyj ny”,
sa ty rycz ny pro gram, w któ rym pre zen to -
wał ak tu al ne wy da rze nia po li tycz ne.

Sa ty ry cy po ka za li kla sę, a licz nie
zgro ma dzo na wi dow nia co rusz wy -
bu cha ła sal wą śmie chu. Nie bra ko wa -
ło żar tów i sa ty rycz nych od nie sień
do ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej, do -

ty czą cych zwłasz cza par tii rzą dzą cej.
Wy stęp ka ba re to wy zor ga ni zo wa no

w ra mach ak cji cha ry ta tyw nej Lions Clu -
bu Kro to szyn. Do chód z im pre zy bę dzie
prze zna czo ny na do po sa że nie sa li in te gra -
cji sen so rycz nej w Szko le Pod sta wo wej nr 7
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Hen ry ka
Jor da na w Kro to szy nie. We dług jesz cze
nie ofi cjal nych in for ma cji uda ło się ze brać
kwo tę oko ło 8 ty się cy zło tych (w trak cie za -
my ka nia te go nu me ru GLK trwa ło jesz cze
li cze nie środ ków – przyp. red.)

(NO VUS)
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DZIŚ W NU ME RZE:
� ZDUNY

Wracamy do sprawy
remontu przedszkola 

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Ludowcy
podsumowali 
wybory samorządowe 

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 10-11

� PLEBISCYT

Zagłosuj na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 12

� KULTURA

Projekt multimedialny
KOK-u „Kto ty jesteś?”

Czytaj na str. 13

� SPORT

Młodzi szachiści
rozpoczęli rywalizację

Czytaj na str. 14

CHARYTATYWNIE

Laskowik i Fedorowicz rozbawili
krotoszyńską publiczność



No wy kom pleks re kre acyj ny po -
wstał w par ku w Brzo zie. Za kres
prac obej mo wał przy go to wa nie te -
re nu, po ło że nie kost ki bru ko wej
oraz za kup i mon taż urzą dzeń za -
ba wo wych.

Za ku pio ne zo sta ły dwa bu ja ki
sprę ży no we, huś taw ka wa go wa, huś -
taw ka wa ha dło wa po dwój na i ka ru ze -
la, a tak że drew nia na al tan ka i dwie
ław ki. W re ali za cji za da nia bra li

udział miesz kań cy Brzo zy, któ rzy
prze pro wa dzi li pra ce po rząd ko we,
oczy ści li te ren z po zo sta ło ści po wy -
kar czo wa niu drob nych krze wów, z ga -
łę zi i ka mie ni, prze wieź li kost kę oraz
na sa dzi li krze wy. 

Przed się wzię cie by ło współ fi nan so -
wa ne przez sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko pol skie go w ra mach Pro gra mu
„Wiel ko pol ska Od no wa Wsi 2013-
2020 – VIII edy cja Kon kur su „Pięk nie -
je wiel ko pol ska wieś”. In we sty cja kosz -
to wa ła pra wie 56 tys. zł – 30 tys. zł to
do fi nan so wa nie z bu dże tu woj. wiel ko -
pol skie go, a resz ta to środ ki z bu dże tu
gmi ny.

(NO VUS)
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8 li sto pa da w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Kro to szy nie st. bryg.
mgr inż. Ja cek Stru żyń ski – ko men -
dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej – prze pro wa dził pre lek cję
na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych
w okre sie je sien no -zi mo wym. W za -
ję ciach o cha rak te rze edu ka cyj no -
-in for ma cyj nym w ra mach ogól no -
pol skiej kam pa nii „Czuj ka na stra ży
Two je go bez pie czeń stwa!” uczest ni -
czy ło oko ło 500 dzie ci z kro to szyń -
skich szkół i przed szko li.

Pod czas spo tka nia po raz pierw szy
w po wie cie za pre zen to wa no in no wa cyj -
ne na rzę dzie edu ka cyj ne, ja kim jest mo -
bil ny sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych,
mo gą cych wy stą pić w bu dyn ku jed no ro -
dzin nym. Ten nie po zor nie wy glą da ją cy
do mek kry je w swo im wnę trzu wie le no -
wo cze snych sys te mów, słu żą cych do de -
mon stra cji za gro żeń po ża ro wych i eko lo -
gicz nych w prze strze ni pry wat nej. W po -
szcze gól nych po miesz cze niach sy mu la -
to ra – kuch ni, sy pial ni czy ła zien ce – za -
aran żo wa no po ten cjal ne za gro że nia po -
ża ro we. 

Na trzech kon dy gna cjach bu dyn ku,
wy ko na ne go w ska li 1: 12, znaj du je się
kil ka re ali stycz nie ume blo wa nych i wy -
po sa żo nych po miesz czeń. W in sta la cji
moż na sy mu lo wać wszel kie moż li we za -

gro że nia w kuch ni, ła zien ce, po ko ju
dzie cię cym, sy pial ni, sa lo nie czy ko tłow -
ni. W po miesz cze niach za in sta lo wa ne są
ka me ry, któ re umoż li wia ją pod gląd roz -
wo ju zda rzeń. 

Dzię ki za in sta lo wa nej w dom ku
za dy miar ce w spo sób ob ra zo wy moż na
po ka zać roz prze strze nia nie się dy mu
w bu dyn ku pod czas po ża ru, np. sa dzy
w ko mi nie, a tak że zo bra zo wać, jak
dzia ła ją czuj ni ki dy mu czy tlen ku wę -
gla. Po nad to sy mu la tor po zwa la na od -
twa rza nie wie lu edy to wal nych sce na -
riu szy i efek tów spe cjal nych. Ste ro wa -
nie sy mu la to rem od by wa się za po mo -
cą apli ka cji. 

Pre zen to wa ne przez funk cjo na riu -
szy KP PSP Kro to szyn efek ty spe cjal ne
mo bil ne go sy mu la to ra za gro żeń przy cią -
ga ły uwa gę wi dzów, któ rzy wy ka za li du -
żą ak tyw ność i chęć czyn ne go uczest nic -
twa w za ję ciach, co spo tę go wa ło efekt
edu ka cyj ny.

Po zy ska nie przez KP PSP mo bil ne go
sy mu la to ra za gro żeń po ża ro wych do mu
jed no ro dzin ne go jest wy ni kiem re ali za -
cji przed się wzię cia sfi nan so wa ne go 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 z za kre su edu ka cji eko lo -
gicz nej o cha rak te rze lo kal nym oraz
Nad le śnic twa Kro to szyn.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Mobilny symulator zagrożeń

INWESTYCJE

Kompleks rekreacyjny w Brzozie
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W ostat nim okre sie przed się bior cy
do sta ją we zwa nia do za pła ty
za rze ko me nie pra wi dło wo ści zwią -
za ne z RO DO. Pre zes Urzę du Ochro -
ny Da nych Oso bo wych ostrze ga, że
to pró by oszu stwa i ra dzi, by nie do -
ko ny wać wpłat, lecz za wia da miać
or ga ny ści ga nia.

Sce na riusz dzia ła nia oszu stów jest bar -
dzo pro sty. Za wia da mia ją przed się bior cę,
że w wy ni ku prze pro wa dzo nych „czyn no -
ści spraw dza ją cych” wy kry to u nie go nie -
pra wi dło wo ści zwią za ne z wy mie nio ny mi
w we zwa niu prze pi sa mi ogól ne go roz po -
rzą dze nia o ochro nie da nych oso bo wych
(RO DO). W związ ku z tym wzy wa ją
do za pła ce nia „opła ty fa kul ta tyw nej”
na po da ne kon to w ter mi nie 7 dni. 

Stra szą przy tym, że jej nie uisz cze -
nie „gro zi na ło że niem do dat ko wej ka ry
w wy so ko ści do 20 mln eu ro lub do 4 %
war to ści wo lu me nu świa to we go ob ro tu
przed się bior stwa”. Na prze sy ła nym do -
ku men cie jest też wi ze ru nek or ła, pie -
cząt ka z imie niem i na zwi skiem oraz
pod pis. Na zwy in sty tu cji po da wa ne
w na głów ku i na pie cząt ce mo gą ko ja -
rzyć się m. in. z Urzę dem Ochro ny Da -
nych Oso bo wych (UODO), co – w za -
my śle oszu stów – ma ich uwia ry god nić.

Ta kie dzia ła nie mo że wpro wa dzić
przed się bior ców w błąd, któ rzy
pod wpły wem im pul su mo gą prze lać
pie nią dze na kon to wska za ne w fał szy -
wym do ku men cie. Jest to tym bar dziej

praw do po dob ne, że żą da na su ma nie
jest wy gó ro wa na, a za po wia da na moż li -
wa „do dat ko wa ka ra” za jej nie uisz cze -
nie – du żo wyż sza. 

Dr Edy ta Bie lak -Jo maa, pre zes
Urzę du Ochro ny Da nych Oso bo wych,
ostrze ga wszyst kie oso by, któ re otrzy ma -
ją ta ką ko re spon den cję, by nie do ko ny -
wa ły żad nych prze le wów, a o za ist nia łej
sy tu acji po wia da mia ły or ga ny ści ga nia.
Przy po mi na też, że w Pol sce je dy ną in -
sty tu cją upraw nio ną do nad zo ru
nad prze strze ga niem prze pi sów o ochro -
nie da nych oso bo wych oraz do na kła da -
nia ad mi ni stra cyj nych kar fi nan so wych
jest UODO.

Przed się bior cy, któ rzy po in for mo -
wa li urząd o tej prak ty ce, wy ka za li się
roz wa gą i ostroż no ścią. Ich po dej rze nie
wzbu dzi ło m. in. po wo ła nie się na „czyn -
no ści spraw dza ją ce”, pod czas gdy ani nie
by li przez UODO kon tro lo wa ni, ani nie
by li stro ną pro wa dzo ne go przez urząd
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Tym
sa mym nie by ło moż li wo ści, by UODO
wy krył w ich dzia łal no ści nie pra wi dło -
wo ści zwią za ne z na ru sze niem prze pi -
sów o ochro nie da nych oso bo wych. 

To już ko lej na pró ba oszu stwa z po -
wo ła niem się na RO DO. Na prze ło mie
lip ca i sierp nia nie któ rzy przed się bior cy
mie li do czy nie nia z fał szy wy mi kon tro -
le ra mi UODO. Te raz oszu ści pró bu ją
wy łu dzić pie nią dze, wy sy ła jąc fał szy we
we zwa nia do za pła ty.

OPRAC. (NO VUS)

W po przed nim nu me rze GLK pi sa li -
śmy o prze dłu ża ją cym się re mon cie
Pu blicz ne go Przed szko la w Zdu -
nach. Nie któ rzy z ro dzi ców po in for -
mo wa li nas, że przez to za ję cia
z przed szko la ka mi nie od by wa ją się
tak, jak po win ny. Z ich za rzu ta mi
nie zga dza się dy rek cja pla ców ki.

– Re mont po wi nien się daw no za -
koń czyć, a trwa na dal. To jest sy tu acja
nie nor mal na, że przy pro wa dzam dziec -
ko do przed szko la, tam zdej mu ję mu
kurt kę, by za chwi lę zno wu się ubie ra ło,
po nie waż jest za bie ra ne na spa cer przez
opie kun ki, bo nie ma za jęć – tak mó wił
je den z ro dzi ców.

Do tych słów od nio sła się Kin ga Ka -
lak, dy rek tor zdu now skie go przed szko -
la. – W imie niu swo im, ja ko dy rek to ra,
oraz wszyst kich pra cow ni ków nie mo gę
zgo dzić się ze sło wa mi z ar ty ku łu pt. „Re -
mont utrud nia funk cjo no wa nie przed -
szko la” – oznaj mia K. Ka lak. – Jest oczy -
wi ste, że trwa ją cy od czerw ca re mont na -
sze go przed szko la utrud nia funk cjo no -
wa nie za rów no dzie ciom, ro dzi com, jak
i pra cow ni kom. Je stem prze ko na na, że
moi pra cow ni cy bar dzo twór czo i am bit -
nie pra cu ją, nie jed no krot nie na wet
w week en dy, by Pań stwa dzie ci mo gły
przyjść do czy ste go przed szko la. Jed no -
cze śnie za pew niam wszyst kich Pań stwa,
że po mi mo trwa ją ce go re mon tu
w przed szko lu jest re ali zo wa na pod sta wa
pro gra mo wa, pro gram wy cho wa nia
przed szkol ne go, pro gra my au tor skie
oraz pro jek ty. Uwa żam, że moi pra cow -
ni cy,  po mi mo bar dzo trud nych  wa run -
ków pra cy, za pew nia ją dzie ciom atrak -
cyj ne za ję cia, po czu cie bez pie czeń stwa
i mi łą at mos fe rę. Wszy scy cze ka my
na za koń cze nie te go re mon tu i ma my
świa do mość, że na sze przed szko le bę -
dzie pla ców ką no wo cze sną, es te tycz ną,
speł nia ją cą od po wied nie wy mo gi i do sto -
so wa ną do po trzeb dzi siej szej edu ka cji.
Ale nie ste ty na to trze ba cza su i cier pli -
wo ści. Jed no cze śnie chcia ła bym po dzię -

ko wać wszyst kim Ro dzi com za wy ro zu -
mia łość, prze pro sić za utrud nie nia, któ -
re nie wy ni ka ją z mo ich nie kom pe ten cji.
Na to zło ży ło się wie le czyn ni ków, o któ -
rych wspo mniał Pan Bur mistrz. Rów no -
cze śnie w imie niu swo im i pra cow ni ków
dzię ku ję Pa nu Dy rek to ro wi An drze jo wi
Hej dy szo wi oraz pra cow ni kom kuch ni
w szko le w Zdu nach za wspar cie nas
w cza sie re mon tu, za oka za ną po moc
i zro zu mie nie – oświad cza K. Ka lak, dy -
rek tor Pu blicz ne go Przed szko la w Zdu -
nach.

W tym miej scu war to rów nież
przy to czyć frag men ty wy po wie dzi, ja -
kie na ten te mat po ja wi ły się na fan pa -
ge'u fa ce bo oko wym GLK. – Uwa żam,
że Pa ni Dy rek tor, jak i na uczy cie le da ją
so bie świet nie ra dę z tym, aby na sze po -
cie chy czu ły się bez piecz nie. Nie praw -
dą jest, że dzie ci ca ły dzień są na spa ce -
rze, po nie waż w przed szko lu jest
wszyst ko zor ga ni zo wa ne tak, aby był
czas na za ję cia, jak i spa cer. Pa nie wy -
cho dzą, gdy na dwo rze po go da do pi su -
je. Wiel kie bra wa dla Pa ni Dy rek tor
za to, że mi mo pro ble mów nie za mknę -
ła pla ców ki na czas re mon tu – na pi sa ła
ma ma jed ne go z przed szko la ków. 

– Żad ne dzie ci nie cho dzą ca ły

dzień po dwo rze. Gru py, któ re nie są
w przed szko lu, są w in nych po miesz cze -
niach udo stęp nio nych przez gmi nę. Al -
bo chce my, by przed szko le by ło od no -
wio ne i otwar te dla wszyst kich, al bo nie
pusz czam dziec ka tam i znaj du ję mu in -
ną pla ców kę. Ja wy bra łam pierw szą
opcję i trzy mam kciu ki za szyb kie za -
koń cze nie re mon tu! – na pi sa ła in na czy -
tel nicz ka. 

Przy po mi na my tak że, iż bur mistrz
To masz Chu dy przed ty go dniem wy ja -
śnił przy czy ny prze dłu ża nia się re mon -
tu. – W trak cie pro wa dze nia prac wy stą -
pi ły no we oko licz no ści. Na przy kład oka -
za ło się, że trze ba by ło wzmac niać strop
jed nej z kon dy gna cji, po nie waż bel ki,
któ re go pod trzy my wa ły, mu sia ły ulec
wy mia nie lub zo stać wzmoc nio ne. Stąd
wy dłu że nie ter mi nu prac. Nie ste ty, rów -
nież wy ko naw ca nie speł nia na szych
ocze ki wań. To wszyst ko po wo du je
utrud nie nia i dla pra cow ni ków przed -
szko la, i dla dzie ci, i dla ro dzi ców. (...)
Bar dzo dzię ku ję za ło dze przed szko la
w Zdu nach za wy si łek, ja ki pod ję ła, by
dzie ci jak naj mniej od czu ły uciąż li wo ści
wią żą ce się z re mon tem (...) – po wie -
dział T. Chu dy.
AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

UWAGA – OSZUŚCI!

Naciągacze wpadli 
na kolejny pomysł

WRACAMY DO TEMATU

Wszyscy czekają na zakończenie remontuF
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7 li sto pa da Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Zdu nach go ścił
spe cja li stów mę skie go cię -
cia – We ro ni kę i Ja ku ba Grze la -
ków (Fry zjer Mę ski „Stu dio Bar -
ber”), któ rzy prze pro wa dzi li szko -
le nie dla mło dzie ży.

Ucznio wie po zna li tech ni ki strzy że -
nia, try mo wa nia i go le nia bro dy. Mo de -
lem, któ ry po słu żył do prze pro wa dze nia
po ka zu, był Da riusz Szy mań ski. Dla Stu -

dia Bar ber je go nie zwy kła prze mia na sta -
no wi naj lep szą re ko men da cję

ZSP w Zdu nach bar dzo dzię ku je
spe cja li stom ze Stu dia Bar ber za po ka za -
nie taj ni ków mę skie go cię cia. Go ście za -
in spi ro wa li mło dzież do dal sze go dzia ła -
nia i do sko na le nia umie jęt no ści rów nież
w za kre sie mę skie go strzy że nia. 

Prak ty ka w za wo dzie fry zje ra to
pod sta wo wy ele ment edu ka cji do bre go
spe cja li sty w tej dzie dzi nie.

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Szkolenie z fryzjerstwa męskiego
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ROSZKI

Masłem i serem
przystrajany...

11 li sto pa da w sa li Wiej skie go Do mu
Kul tu ry w Rosz kach od by ła się II edy -
cja Fe sti wa lu Ka pu ścia ne go. W tym
ro ku im pre zie przy świe ca ło ha sło
„Ma słem i se rem przy stra ja ny”.

Or ga ni za to ra mi by ły Ko ło Go spo dyń
Wiej skich w Rosz kach oraz Ra da So łec ka
i miej sco wa Szko ła Pod sta wo wa. Ja ko że
ter min fe sti wa lu zbiegł się z set ną rocz ni -
cą od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol -
skę, roz po czę ło się od uro czy ste go od śpie -
wa nia hym nu pań stwo we go. Z ko lei dzie -
ci ze szko ły za pre zen to wa ły pro gram
o ener gicz nych „ba busz kach”.

Ste fa nia Ku sza, pre zes KGW
w Rosz kach, za pro si ła wszyst kich do za -
po zna nia się z daw nym zwy cza jem ki -
sze nia ka pu sty, wy ro bu ma sła i se rów
sma żo nych. Naj pierw każ dy mógł zo ba -
czyć, jak prze bie ga szat ko wa nie ka pu sty
i ubi ja nie jej w wiel kiej becz ce. Pra cy by -
ło spo ro, więc człon ki nie KGW umi la ły
czas śpie wem pio se nek. Wie le z nich
zwią za nych by ło ści śle z te ma ty ką fe sti -
wa lu, dzię ki cze mu moż na by ło po słu -
chać o tym, ja kie są wła ści wo ści ka pu sty,
zwłasz cza w wer sji ki szo nej. 

Ko lej ny po kaz da ły pa nie z za przy jaź -
nio ne go KGW w Ró żo po lu. Z su ro we go

mle ka przy go to wa ły ma sło. Na bie żą co
moż na by ło pró bo wać świe że go ma sła
oraz ma ślan ki. Ca łe mu pro ce so wi z bli ska
ze szcze gól nym za in te re so wa niem przy -
glą da ły się zwłasz cza dzie ci. 

Po tem przy szedł czas na sma żo ny
ser. Cze sła wa Bi nek, wie lo let nia pre zes
KGW w Rosz kach, a obec nie ho no ro wa
człon ki ni, sa mo dziel nie, z za kru szo ne go
twa ro gu, sma ży ła ser z róż no rod ny mi
do dat ka mi. Uno szą cy się sma ko wi ty za -
pach ku sił i za pra szał do de gu sta cji.
Dzię ki współ pra cy wi dzów, któ rzy chęt -
nie uczest ni czy li w wy twa rza niu przy -
sma ków, w sa li pa no wa ła iście bie siad na
at mos fe ra. 

Jak zwy kle w Rosz kach nie mo gło się
obyć bez ak cen tu roz ryw ko we go, a w tej
kwe stii oczy wi ście nie za wiódł miej sco wy
ka ba ret. Po wszyst kim każ dy mógł do sy -
ta kosz to wać dań przy go to wa nych na ba -
zie ka pu sty, a na de ser ser wo wa ne by ły ro -
ga le świę to mar ciń skie. 

W ra mach pro jek tu za ku pio no kil ka
du żych garn ków, któ re sta no wią te raz
no we wy po sa że nie kuch ni WDK
w Rosz kach i któ re mia ły de cy du ją cy
udział w przy go to wa niu fe sti wa lo wych
sma ko ły ków.

OPRAC. (NO VUS)

W kro to szyń skim lo ka lu Bi stro Ca fe
& Ta pas od był się ko lej ny kon cert.
Tym ra zem wy stą pi ła mło da wo ka -
list ka – He la ine Vis. Współ or ga ni za -
to rem im pre zy by ła Agen cja Bo rów -
ka Mu sic.

He la ine Vis to 22-let nia wo ka list ka,
au tor ka tek stów i mu zy ki. Ma te riał, któ ry
pre zen tu je, to zbiór oso bi stych, szcze rych,
peł nych emo cji wspo mnień i prze my śleń,
opi sy wa nych na prze strze ni ostat nich kil -
ku lat. Jej de li kat ny głos uzu peł nia i kon -
tra punk tu je gi ta ra w peł nym spek trum
brzmień – od kla sycz ne go i oszczęd ne go
po am bien to we, stra tos fe rycz ne, cza sem
na wet „brud ne”. (NO VUS)

KROTOSZYN

Koncert młodej wokalistki

10 li sto pa da spo łecz ność Szko ły
Pod sta wo wej im. Ja na Paw -
ła II w Be ni cach oraz oko licz ni
miesz kań cy wzię li udział w ob cho -
dach set nej rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści.

Uro czy sto ści roz po czę ły się Mszą
świę tą w ko ście le pod we zwa niem św. Mi -
ko ła ja, któ rą od pra wił ksiądz pro boszcz

Ra fał Ko pis. Po tem od by ła się aka de mia
„Dla Nie pod le głej”, przy go to wa na przez
uczniów SP Be ni ce pod kie run kiem dy -
rek tor Sa bi ny Ry ba kow skiej, Agniesz ki
Ry by oraz Bo gu mi ły Paw lik -Be rek. 

Ha słem uro czy sto ści by ły sło wa Jana
Paw ła II, dla któ re go oj czy zna by ła naj -
więk szym do brem, a wol ność jed ną z naj -
waż niej szych war to ści. Re cy ta to rzy przy -
po mnie li ze bra nym wy da rze nia hi sto -

rycz ne, któ re do pro wa dzi ły Po la ków
do wol no ści, a po nad to przy wo ła li 123 la -
ta nie wo li na zna czo nej wal ką i cier pie -
niem. Uczczo no tych, któ rym za wdzię -
cza my su we ren ne pań stwo. Wspo mnia -
no oj ców nie pod le gło ści – Jó ze fa Pił sud -
skie go, ge ne ra ła Hen ry ka Dą brow skie go,
Jó ze fa Hal le ra. 

W mu rach be nic kie go ko ścio ła roz -
brzmia ły dźwię ki „Ro ty”, „War sza wian ki”
oraz po lo ne za Ogiń skie go „Po że gna nie
Oj czy zny”. Wszy scy wspól nie śpie wa li
pie śni żoł nier skie i pa trio tycz ne, ta kie jak
„O mój roz ma ry nie”, „Wo jen ko, wo jen -
ko”, „Roz kwi ta ły pą ki bia łych róż” czy
„Pierw sza bry ga da”. 

Zwień cze niem uro czy sto ści by ła nie -
spo dzian ka – przed ko ścio łem na prze -
pięk nym ko niu o imie niu Sza fran po ja wił
się św. Mar cin, w któ re go ro lę wcie lił się
Woj ciech Zim mer mann. „Bi skup z To -
urs” czę sto wał ze bra nych ro ga la mi świę -
to mar ciń ski mi, któ re upie kły pa nie z kół
go spo dyń wiej skich z Wie low si i Ust ko wa
oraz ro dzi ce.

(NO VUS)

UROCZYSTOŚĆ

Święty Marcin w Benicach
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Za koń czy ła się prze bu do wa od cin ka
dro gi gmin nej Ska łów -Ka niew. Do tych -
cza so wą na wierzch nię bru ko wo -tłucz -
nio wą za stą pi ła as fal to wa. Wy ko na no
tak że po bo cze po obu stro nach.

Prze bu do wa no od ci nek o dłu go -
ści 465,5 m. In we sty cja kosz to wa -
ła 374 812,37 zł. Na tę mo der ni za cję
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go udzie lił gmi nie po mo cy
fi nan so wej w kwo cie 98 750 zł w for mie
do ta cji ce lo wej ja ko do fi nan so wa nie prze -
bu do wy dróg do jaz do wych do grun tów
rol nych. Resz ta środ ków po cho dzi ła z bu -
dże tu gmi ny.

(NO VUS)

GMINA KOŹMIN WLKP.

Przebudowa drogi Kaniew-Skałów

Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go V ka -
den cji 9 li sto pa da za koń czy ła swo ją
dzia łal ność uro czy stą se sją z oka zji
set nej rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Ob ra dy by ły
oka zją do pod su mo wań i po dzię ko -
wań. Ka rie rę sa mo rzą do wą za koń -
czył prze wod ni czą cy ra dy, a wcze -
śniej sta ro sta kro to szyń ski – Le szek
Kul ka.

To wła śnie on otwo rzył uro czy stą se -
sję, po czym prze ka zał głos An to nie mu
Kor sa ko wi, pre ze so wi To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej,
któ ry wy gło sił wy kład o oko licz no ściach
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści,
ze szcze gól nym na ci skiem na prze bieg
wy da rzeń w Wiel ko pol sce i na Zie mi Kro -
to szyń skiej.

Na stęp nie pod su mo wa no pią tą ka -
den cję sa mo rzą du po wia to we go. Prze -
wod ni czą cy przy po mniał, iż Ra da Po wia -
tu w la tach 2010-2014 ze bra ła się 54 ra -
zy, z cze go trzy po sie dze nia mia ły cha rak -
ter uro czy sty. L. Kul ka po dzię ko wał rad -
nym za bar dzo do brą współ pra cę, pra -
cow ni kom jed no stek pod le głych i służb
po wia to wych za ich co dzien ną pra cę,
a tak że naj bliż szym współ pra cow ni kom. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka sku pił się

na do ko na niach sa mo rzą du, na prio ry te -
tach, ja ki mi by ły re struk tu ry za cja służ by
zdro wia, po pra wa sta nu dróg z bu do wą
ście żek ro we ro wych, wal ka o pod nie sie -
nie kwa li fi ka cji kadr kro to szyń skich firm
czy współ pra ca z lo kal ny mi przed się bior -
stwa mi w za kre sie edu ka cji i kształ to wa -
nia ryn ku pra cy. Jak pod kre ślił, ze stro ny
ra dy mógł za wsze li czyć na kon struk tyw -
ną dys ku sję i zna ko mi tą współ pra cę.
Szcze gól nie po dzię ko wał wło da rzom
gmin po wia tu za wspól ną re ali za cję wie lu
za dań in we sty cyj nych i bar dzo do bry kli -
mat, ja ki pa nu je w sa mo rzą dach.

Po nad to rad nym, któ rzy ma ją za so bą
wie lo let nią ka rie rę sa mo rzą do wą, wrę -
czo no po dzię ko wa nia. Szcze gól nie uho -
no ro wa no L. Kul kę – rad ne go po wia to -
we go od 1998 ro ku, sta ro stę kro to szyń -
skie go w la tach 2002-2014, a w ostat nich
la tach prze wod ni czą ce go ra dy, a tak że Ja -
na Szysz kę i Ja nu sza Basz czyń skie go.

Na uro czy stej se sji pod su mo wa no
tak że rajd z oka zji 100-le cia nie pod le gło -
ści i 20-le cia po wia tu, zor ga ni zo wa ny
z ini cja ty wy wi ce prze wod ni czą cej ra dy,
Ire ny Rę ko sie wicz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Uroczysta sesja na koniec kadencji
ZDROWIE

Racjonalne żywienie
każdego dnia

Ucznio wie Nie pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Kro to szy nie mie li oka zję
spo tkać się die te ty kiem kli nicz nym,
Pio trem Kaź mier cza kiem. Spe cja li sta
mó wił o ra cjo nal nym od ży wia niu.

Roz mo wa roz po czę ła się od kon se -
kwen cji zdro wot nych, któ re mo gą wy ni -
kać z błę dów ży wie nio wych. W dal szej
czę ści P. Kaź mier czak prze ka zał mło dzie -
ży wia do mo ści z za kre su ra cjo nal ne go ży -
wie nia. Jak pod kre ślił, po sił ki po win ny

uzu peł niać nasz or ga nizm w nie zbęd ne
war to ści od żyw cze. 

Słu cha cze uzy ska li wie le cen nych
wska zó wek z za kre su do bie ra nia pro duk -
tów i kom po no wa nia po sił ków tak, by by -
ły smacz ne i ła twe w przy go to wa niu.

Po ga dan ka od by ła się w bar dzo przy -
jem nej at mos fe rze i by ła opar ta na cen -
nych spo strze że niach ze stro ny mło dzie -
ży. P. Kaź mier czak bar dzo dzię ku je pla -
ców ce za za pro sze nie.

OPRAC. (AN KA)

PIOTR KAŹMIERCZAK - specjalista ds. żywienia (Wyższa Szkoła Zawodowa w
Nysie, wydział Dietetyki Klinicznej). Swoim pacjentom oferuje zawsze zdrową, pyszną i
przede wszystkim skuteczną dietę, co zyskuje potwierdzenie nie tylko w doskonałych
wynikach terapeutycznych, ale także w niezliczonej ilości pozytywnych opinii klientów.
Swoją wiedzę oraz zdobyte doświadczenie praktyczne stara się przekazywać nie tylko
podczas codziennej pracy w gabinecie, lecz również w trakcie licznych wykładów i
szkoleń, jakie organizuje dla szkół, przedszkoli, przedstawicieli kadr medycznych czy
firm. Nieustannie poszukuje nowych możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy,
uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach żywieniowych.

PORADNIE DIETETYCZNE:
Ostrów Wlkp., Centrum TATKO, ul. Śmigielskiego 20
Krotoszyn, Przychodnia NA PARCELKACH, ul. Grudzielskiego 21
Ostrzeszów, Przychodnia ESKULAP, ul. Dworcowa 6
Jarocin, LABORATORIUM ANALITYCZNE, ul. Piaskowa 5
kazmierczak.dobrydietetyk.pl
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Ak cją ba dań pro fi lak tycz nych prze -
pro wa dzo ną 10 li sto pa da w ra mach
pro jek tu WY PRZEDŹ RA KA, pod ha -
słem „Two ja szan sa w wal ce z ra -
kiem pier si”, Sto wa rzy sze nie PO -
MÓŻ MY SO BIE za koń czy ło te go rocz -
ną dzia łal ność sta tu to wą.

Ba da nia zor ga ni zo wa ne i prze pro wa -
dzo ne dzię ki fi nan so we mu wspar ciu gmi -
ny Kro to szyn umoż li wi ły 49 pa niom
spraw dze nie sta nu zdro wia. W prze ba da -
nej gru pie osób do mi no wa ły jak zwy kle
miesz kan ki Kro to szy na, ale tym ra -
zem 11 spo śród nich to miesz kan ki oko -
licz nych miej sco wo ści, co sta no -
wi 22,45% wszyst kich prze ba da nych. 

Ko bie ty sko rzy sta ły z ba da nia usg
pier si, a w efek cie u 13 stwier dzo no ła -
god ne zmia ny cho ro bo we, głów nie tor -
bie le róż nej wiel ko ści. Ta gru pa be ne fi -
cjen tek sko rzy sta ła do dat ko wo z po ra dy
on ko lo gicz nej, a jed ną z nich skie ro wa no
do po rad ni on ko lo gicz nej w ce lu dal szej
kon tro li stwier dzo nych zmian i ewen tu al -
nie pod ję cia le cze nia eli mi nu ją ce go za gro -
że nie. Po zo sta łe oso by uczu lo no na ko -
niecz ność sta łej kon tro li i ob ser wa cji wła -
sne go or ga ni zmu – za le co no pro wa dze -
nie sa mo ba da nia pier si oraz sys te ma tycz -
nych co rocz nych ba dań pro fi lak tycz nych,

chro nią cych w dal szej per spek ty wie
przed cho ro bą no wo two ro wą. Wszyst kie
pa nie otrzy ma ły tak że ulot ki pro fi lak -
tycz ne na te mat za gro żeń oraz pod sta wo -
wych za sad pro fi lak ty ki.

Ba da nia te po prze dzi ły dwie in ne ak -
cje pro fi lak tycz ne o cha rak te rze edu ka cyj -
no -szko le nio wym, któ re dzię ki wspar ciu
po wia tu kro to szyń skie go po zwo li ły ich
be ne fi cjen tom na roz sze rze nie wie dzy
zdro wot nej, a tym sa mym na bar dziej sku -
tecz ne eli mi no wa nie wy stę pu ją cych w co -
dzien nym ży ciu za gro żeń cho ro bo wych.
W ra mach tych dzia łań zre ali zo wa no dwa
ko lej ne przed się wzię cia w ta kich dzie dzi -
nach jak pro fi lak ty ka cho rób ser ca i ukła -
du krą że nia oraz pro fi lak ty ka cu krzy cy.

29 wrze śnia od był się więc „Spa cer
dla ser ca”. Je go uczest ni cy mie li oka zję
wy słu chać pre lek cji „Miaż dży ca – jej
przy czy ny i skut ki oraz spo so by pro fi lak -
ty ki w tej cho ro bie” a w ra mach prze pro -
wa dzo ne go w for mie dys ku sji „kon kur su”
spraw dzi li swo ją wie dzę na te mat za sad
pro fi lak ty ki i czyn ni ków ry zy ka w cho ro -
bach ser ca i ukła du krą że nia. 

W paź dzier ni ku na to miast prze pro -
wa dzo no dla 32 osób warsz ta ty re lak sa -
cyj ne pod ha słem „Że by szczę śli wym być
….” i „Stres – jak so bie z nim ra dzić”. To
ko lej na, za pro po no wa na przez sto wa rzy -

sze nie, for ma eli mi no wa nia wy stę pu ją -
cych za gro żeń i to nie tyl ko w tej dzie dzi -
nie, ale we wszyst kich po zo sta łych sfe -
rach na sze go ży cia.

Po nad to zre ali zo wa no pro jekt „Żyj
zdro wo – wpro wa dzaj zmia ny”, któ re go
ad re sa ta mi by li miesz kań cy gmi ny Koź -
min Wlkp. W ra mach tej ak cji od by ły się
czte ry spo tka nia edu ka cyj no -szko le nio -
we, w trak cie któ rych 40 be ne fi cjen tom
prze ka za no wie dzę z za kre su cu krzy cy, jej
przy czyn i ob ja wów, za le ca nych w pro fi -
lak ty ce za sad po stę po wa nia, a przede
wszyst kim zdro we go od ży wia nia. Każ dy
mógł tak że sko rzy stać z kon tro l ne go ba -
da nia po zio mu cu kru we krwi.

Do ko nu jąc pod su mo wa nia dzia łań
zre ali zo wa nych w dru gim pół ro czu te go
ro ku, Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO -
BIE dzię ku je tym, któ rzy sko rzy sta li
z ofer ty, współ or ga ni za to rom po szcze gól -
nych ak cji – ROD im. Ma ria na Lan gie wi -
cza w Kro to szy nie, ZOM CER -ME -
DIC Sp. z o.o. w Kro to szy nie, Ze spo ło wi
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 w Kro to -
szy nie, NZOZ FA MI LIA i Urzę do wi Mia -
sta i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp., a tak że
wszyst kim spon so rom za do bre ser ce
i zro zu mie nie po trzeb in nych. Jed no cze -
śnie za pra sza w na stęp nym ro ku na ko lej -
ne ak cje pro fi lak tycz ne. (AO) 

ZDROWIE

Podsumowanie akcji profilaktycznych

SP STARA OBRA

„Pisk Białego Orła”

Z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści w Szko -
le Pod sta wo wej w Sta rej Obrze
ucznio wie uczęsz cza ją cy na do dat -
ko we za ję cia „Spo tka nie ze sztu ką”
wy sta wi li dla spo łecz no ści lo kal nej
„Pisk Bia łe go Or ła” – spek takl słow -
no -mu zycz ny we dług sce na riu sza
Ada ma Sza frań ca, w re ży se rii na -
uczy ciel ki – Na ta lii Ko wal. 

Wszyst kich go ści po wi ta ła Ire na Ja -
skół ka, dy rek tor SP w Sta rej Obrze.
Na spek takl przy by li bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski, Ju styn Za rad niak – prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Koź mi nie

Wlkp., An drzej Se rek – skarb nik gmi ny,
Krzysz tof Ku bac ki – przed sta wi ciel RSP
w Sta rej Obrze, dy rek to rzy szkół i przed -
szko li z te re nu gmi ny, soł ty si oraz licz ne
gro no oko licz nych miesz kań ców. 

Wy da rze nie uświet ni li ucznio wie
kla sy pierw szej, któ rzy pod opie ką Re na ty
Pra czyk przy go to wa li pięk ny, pa trio tycz -
ny ta niec z szar fa mi. Sa mo przed sta wie -
nie zo sta ło przy ję te na der en tu zja stycz nie
przez wszyst kich wi dzów. Mło dzi ak to rzy
wznie śli się na wy ży ny swo ich umie jęt no -
ści. Dla każ de go z przy by łych by ło to
wzru sza ją ce i uczą ce pa trio ty zmu wi do -
wi sko.

OPRAC. (NO VUS)

GRA MIEJSKA

Krotoszyńskie ścieżki wolności 

Z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści Szko ła
Pod sta wo wa nr 5 im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka zor ga ni zo wa ła grę miej ską
„Kro to szyń skie ścież ki wol no ści”. 

Uczest ni cy mie li do roz wią za nia
krzy żów kę z ha sła mi znaj du ją cy mi się

na po mni kach i ta bli cach pa miąt ko -
wych w Kro to szy nie. Trium fo wa ła eki -
pa z SP w Go rzu pi, któ ra upo ra ła się
z za da nia mi w 56 mi nut. W zwy cię skiej
dru ży nie zna leź li się Mi le na Ma łu szek,
Oli wia Lis, We ro ni ka Szym czak i Mi -
chał Kraw czyk. 

(GRZE LO)
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W mi nio ny pią tek w re stau ra cji Cri -
stal od by ła się kon fe ren cja po wia to -
wych struk tur Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go. W trak cie spotkania pod -
su mo wa no wy ni ki nie daw nych wy bo -
rów sa mo rzą do wych oraz mó wio no
o pla nach lu do wców na tę ka den cję. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, jed no -
cze śnie pre zes za rzą du po wia to we go PSL,
po dzię ko wał wszyst kim człon kom swo je -
go ugru po wa nia, któ rzy wło ży li nie ma ły
wy si łek i za an ga żo wa nie w te go rocz ne
wy bo ry sa mo rzą do we. Nie bra ko wa ło
słów uzna nia dla no wo wy bra nych rad -
nych Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
i wszyst kich tych, któ rzy kan dy do wa li.
Po gra tu lo wał rów nież zwy cię stwa
w pierw szej tu rze Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi i Da riu szo wi Dę bic kie mu w wy bo -
rach na bur mi strza – od po wied -
nio – Kro to szy na i Sul mie rzyc.

– Po raz trze ci z rzę du uda ło się PSL -
-owi wy grać wy bo ry do Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go – mó wił S. Szczot -
ka. – Ktoś po wie, że wy nik wy bor czy z ro -
ku 2018 nie jest tak do bry jak przed czte -
re ma la ty. Ale osią gnę li śmy 8740 gło sów
i jest to 500 gło sów wię cej od dru gie go ko -
mi te tu i na sze go ko ali cjan ta – Sa mo rzą -
do wej Ini cja ty wy Oby wa tel skiej. Chcę po -
wie dzieć, że w dwóch okrę gach – nr 2

i nr 3 – nie wie le nam za bra kło do ko lej -
nych man da tów – za zna czył sta ro sta. Du -
żym suk ce sem lu do wców jest tak że fakt,
że Kro to szyn po raz ko lej ny bę dzie miał
przed sta wi cie la w Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, tym ra zem w oso bie Jo -
an ny Król -Trąb ki, do tych cza so wej wi ce -
bur mistrz Kro to szy na. 

S. Szczot ka przy znał, iż dla je go ugru -
po wa nia nie by ły to ła twe wy bo ry. Je go

zda niem par tia rzą dzą ca, za rów no w me -
diach pu blicz nych, jak i po za ni mi, po sta -
wi ła so bie za cel zdys kre dy to wać PSL
w wy bo rach sa mo rzą do wych. – Dla te go
wy nik osią gnię ty w tych wy bo rach – mi -
mo zma so wa ne go ata ku na PSL – cie szy
nas po dwój nie – stwier dził sta ro sta.

Ty dzień po wy bo rach zo sta ła pod pi -
sa na umo wa ko ali cyj na z SIO. Oczy wi ście,
o tym osta tecz nie za de cy du je Ra da Po wia -
tu Kro to szyń skie go na se sji, któ ra od bę -
dzie się 21 li sto pa da. Z umo wy ko ali cyj nej
wy ni ka, że na prze wod ni czą ce go ra dy bę -
dzie zgło szo na kan dy da tu ra Ju liu sza Pocz -
ty, na to miast na wi ce prze wod ni czą -
cych – kan dy da tu ry Ire ny Rę ko sie wicz
i Da riu sza Ro zu ma. Sta ro stą ma po zo stać
Sta ni sław Szczot ka, a wi ce sta ro stą – Pa weł
Ra do jew ski. Po nad to w skład Za rzą du Po -
wia tu ma ją wejść Mi łosz Zwie rzyk, Wie -
sław Po pio łek i Piotr Osuch. 

Na prze wod ni czą ce go Ko mi sji go spo -
dar czej i rol nic twa bę dzie pro po no wa ny
Mar cin Le śniak, a na sze fa Ko mi sji spraw
spo łecz nych – Hie ro nim Mar sza łek. – Je -
że li cho dzi o no wą ko mi sję – skarg, wnio -

sków i pe ty cji – chcie li śmy dać ją Oby wa tel -
skie mu Po ro zu mie niu Sa mo rzą do we mu,
ale pro po zy cja nie zo sta ła przy ję ta.
W związ ku z tym na jej prze wod ni czą ce go
zgła sza my Mar ci na Jam re go. Sze fem Ko mi -
sji re wi zyj nej ma na to miast zo stać An drzej
Skrzyp czak – po in for mo wał S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SAMORZĄD

Ludowcy zadowoleni z wyników wyborów
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15 li sto pa da w Mu zeum Re gio nal -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no ko lej ne
„Mu ze al ne spo tka nie z hi sto rią”. Tym
ra zem ze bra ni wy słu cha li pre lek cji
„Pol skie dro gi do nie pod le gło ści”.

Te ma ty ka spo tka nia na wią zy wa ła
do set nej rocz ni cy od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. Pre lek cję za ty tu ło wa -
ną „Pol skie dro gi do nie pod le gło ści” wy -
gło sił Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor kro to -
szyń skie go mu zeum. Z po mo cą pre zen ta -
cji mul ti me dial nej omó wił hi sto rię pań -
stwa pol skie go, któ re w „zło tym okre sie”
wie ku XVI na zy wa no Rzecz po spo li tą
Oboj ga Na ro dów i by ło jed nym z naj więk -
szych i naj sil niej szych w Eu ro pie.

W ko lej nych stu le ciach przez wy nisz -
cza ją ce woj ny, m. in. po wsta nia Chmiel -
nic kie go, po top szwedz ki czy woj ny pół -
noc ne, daw na chwa ła Rzecz po spo li tej za -

czę ła chy lić się ku upad ko wi. W wie -
ku XVIII przez we wnętrz ne kłót nie i spo -

ry w śro do wi sku pol skiej szlach ty co raz
więk sze wpły wy w Rzecz po spo li tej za czę -

li zdo by wać jej są sie dzi, głów nie Ro sja, ale
rów nież Pru sy i Au stria, co do pro wa dzi ło
do do ko na nia cał ko wi te go roz bio ru pań -
stwa pol skie go w 1795 ro ku. 

Na po nad 123 la ta Pol ska znik nę ła
z ma py Eu ro py. Mi mo trwa ją cej po nad
sto lat nie wo li, krwa wo tłu mio nych po -
wstań na ro do wych, re pre sji po li tycz nych,
zsy łek na Sy be rię, na si la ją cej się po li ty ki
ru sy fi ka cji i ger ma ni za cji na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, Po la cy nie po rzu ci -
li ma rzeń o od zy ska niu nie pod le gło ści.
Na róż ne spo so by pol skie eli ty sta ra ły się
za szcze pić wśród chło pów i ro bot ni ków
świa do mość na ro do wą, roz wi ja jąc róż no -
rod ne for my sa mo kształ ce nia i sta ra jąc się
bro nić ję zy ka oj czy ste go w szkol nic twie. 

Na dzie je Po la ków na od zy ska nie nie -
pod le gło ści od prze ło mu XIX i XX wie ku
wzmac nia ły mno żą ce się spo ry po mię dzy
za bor ca mi. Za czę ły po wsta wać par tie po -
li tycz ne, jak np. Pol ska Par tia So cja li stycz -
na z Jó ze fem Pił sud skim na cze le, Na ro -
do wa De mo kra cja, kie ro wa na przez Ro -
ma na Dmow skie go, a tak że Pol skie Stron -
nic two Lu do we z Win cen tym Wi to sem.

Mi mo że nie zga dza ły się w wie lu kwe -
stiach, to ich wspól nym ce lem by ła wal ka
o nie pod le głą Pol skę. 

Jesz cze przed wy bu chem pierw szej
woj ny świa to wej Po la cy po dzie li li się
na zwo len ni ków orien ta cji pro au striac -
kiej, pod wo dzą Pił sud skie go, i pro ro syj -
skiej, po pie ra nej przez Dmow skie go. Wy -
buch woj ny był oczy wi ście dla Po la ków
wiel ką szan są, choć żad ne z państw nie
by ło za in te re so wa ne spra wą pol ską – cho -
dzi ło tyl ko o po zy ska nie pol skich re kru -
tów. 

Osta tecz nie re wo lu cja w Ro sji, klę ska
Nie miec i roz pad Au stro -Wę gier umoż li -
wi ły od zy ska nie nie pod le gło ści Pol ski.
Trak tat Wer sal ski, usta na wia ją cy no wy
po rzą dek w Eu ro pie po za koń cze -
niu I woj ny świa to wej, pro kla mo wał
utwo rze nie nie pod le głe go pań stwa pol -
skie go. Sta ło się to dzię ki współ pra cy czę -
sto nie zga dza ją cych się ze so bą, ta kich wy -
bit nych po sta ci jak Jó zef Pił sud ski, Ro -
man Dmow ski, Igna cy Jan Pa de rew ski,
Win cen ty Wi tos czy Woj ciech Kor fan ty.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Polskie drogi do niepodległości
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Wraz z po cząt kiem li sto pa da ru -
szył nasz Ple bi scyt „Ulu bio ny Pro -
boszcz Po wia tu Kro to szyń skie go
w 2018 ro ku”. To już siód ma edy cja
za ba wy, któ ra cie szy się wiel ką po pu -
lar no ścią wśród na szych Czy tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię -
ki któ re mu ma cie moż li wość wy ra że -
nia swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my
się, z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste -

ście za do wo le ni naj bar dziej. W ostat -
nich dniach w czo łów ce kla sy fi ka cji do -

szło do znacz nych zmian. Po zy cję li de -
ra stra cił (stan na 19 li sto pa da,

godz. 09.00) ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa -
ra fii św. Sta ni sła wa Bpa w Ko by li nie
i obec nie jest na trze cim miej scu – od -
da no na nie go 19,5% gło sów. Na pierw -
szą po zy cję wsko czył ks. kan. Ry szard
Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia
NMP w Sta rym gro dzie – 25%, a tuż
za nim znaj du je się ks. Ma ciej Kru lak

z Pa ra fii św. Mar ci na Bpa w Bo rzę cicz -
kach – 24,5%.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my o pół -
no cy 30 li sto pa da 2018. Wte dy to na sza
za ba wa do bie gnie koń ca. Re gu la min ple -
bi scy tu i kla sy fi ka cję on -li ne znaj dzie cie
na: www.glo kal na.pl – za kład ka NA SZE
AK CJE. (RED) 

PLEBISCYT

Oddaj głos na ulubionego proboszcza!

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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Kro to szyń ski Ośro dek Kul -
tu ry, chcąc uczcić set ną
rocz ni cę od zy ska nia nie -
pod le gło ści przez Pol skę
oraz ce le bro wać zwy cię -
skie po wsta nie wiel ko pol -
skie, za in au gu ro wał pro -
jekt mul ti me dial ny o cha -
rak te rze spo łecz no -edu ka -
cyj nym pt. „Kto ty je steś?”,
któ ry opar ty jest na ak tyw -
no ści dzie ci z przed szko li
i uczniów klas I -III szkół
pod sta wo wych.

Ce lem ak cji jest przy po -
mnie nie i oży wie nie naj pięk -
niej szych wier szy pa trio tycz -
nych dla dzie ci i mło dzie ży,

po nie waż – jak pod kre śla ją or -
ga ni za to rzy – na sza nie pod le -
głość nie ro ze rwal nie jest zwią -
za na z pięk nem ję zy ka pol -
skie go, na szą li te ra tu rą,
a w szcze gól no ści z po ezją.

Pro jekt ma cha rak ter par -
ty cy pa cyj ny, a udział w nim
po twier dzi ły wszyst kie szko ły
pod sta wo we i przed szko la
z na sze go mia sta. Każ da pla -
ców ka wy sta wia dwój kę re pre -
zen tan tów. Dzie ci uczą się,
a po tem de kla mu ją przed ka -
me rą wy bra ne wier sze o wol -
no ści, nie pod le gło ści i oj czyź -
nie. Wszyst kie dzie cię ce pre -
zen ta cje zo sta ną sfil mo wa ne
i umiesz czo ne na fan pa -

ge’u pro jek tu i na spe cjal nym
ka na le YouTu be. Fi nał pro jek -
tu od bę dzie się w ki nie 3D
Przed wio śnie, gdzie na wiel -
kim ekra nie po ka za ne zo sta ną
naj cie kaw sze frag men ty
przed się wzię cia.

Ho no ro wy pa tro nat
nad pro jek tem ob jął bur -

mistrz Fran ci szek Mar sza łek.
Ak cję pro wa dzą Pa weł W. Płó -
cien ni czak (ma na ger pro jek -
tu) oraz Zu zan na Ko zi na -
-Błau ciak. W eki pie fil mo wej
są ucznio wie z Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta -
ja w Kro to szy nie.

(RED)

KOK

Kto ty jesteś?

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie z Je rzym
Gru piń skim, po znań skim po etą, kry -
ty kiem i ani ma to rem ży cia li te rac -
kie go.

Je rzy Gru piń ski w 1970 ro ku za ło żył
Klub Li te rac ki, zwią za ny z Pa ła cem Kul -
tu ry, po tem z Cen trum Kul tu ry „Za -
mek”. Obec nie dzia ła w Piąt kow skim
Cen trum Kul tu ry „Dą brów ka” w Po zna -
niu. Re da go wał al ma na chy, ar ku sze, or ga -
ni zo wał Kon kurs Wier szy o Laur Kle -
men sa Ja nic kie go. Od 1998 r. kon ty nu -

uje wy da wa nie pe rio dy ku „Pro to kół Kul -
tu ral ny”. Wy dał m. in. „Kształt fa li”, „Al -
bum wiel ko pol ski” czy „Wier sze do mi ło -
ści”. Je go naj now sza pu bli ka cja to „Dzie -
sięć pal ców”.

Pod czas spo tka nia w kro to szyń skiej
bi blio te ce J. Gru piń ski opo wia dał
o swo jej twór czo ści, o oko licz no ściach
po wsta nia nie któ rych wier szy, o dzie -
ciń stwie spę dzo nym w ro dzin nych
Wron kach, o cie ka wych lu dziach, któ -
rych spo tkał, dzia ła jąc w klu bach li te -
rac kich. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z Jerzym Grupińskim 
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W mi nio ny pią tek od był się pierw szy
z sze ściu za pla no wa nych tur nie jów
w ra mach Otwar tych Mi strzostw Po -
wia tu Kro to szyń skie go w Sza chach
Szyb kich. Trium fa to ra mi tych za wo -
dów zo sta li Zu zan na Zie le ziń ska,
Kac per Ugo rek, Ma te usz Ant ko wiak
oraz Ka ta rzy na Kacz ma rek. 

Pod czas sze ściu tur nie jów obo wią zy -
wać bę dzie sys tem szwaj car ski na dy stan -
sie sied miu rund. Do kla sy fi ka cji koń co -
wej bra na pod uwa gę bę dzie su ma punk -
tów zdo by tych w pię ciu naj lep szych tur -
nie jach, a przy rów nej licz bie oczek za de -
cy du je miej sce za ję te na ostat nich za wo -
dach. Tym ra zem or ga ni za to rzy po dzie li li
sza chi stów na dwie gru py – rocz ni -
ki 2004-2007 oraz rocz nik 2008 i młod -
si z ogra ni cze niem ran kin go wym. 

Pierw szy tur niej w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej zgro ma dził bli sko 30
mło dych za wod ni ków. W star szej ka te go -
rii wśród dziew cząt naj lep sza by ła Zu zan -
na Zie le ziń ska, któ ra wy prze dzi ła Na ta lię
Grzo nę i Wik to rię Łu ko wiak. W gru pie
chłop ców trium fo wał Kac per Ugo rek,
wy prze dza jąc Da wi da Gu stow skie go
i Ka mil Grze sia ka. 

Roz gryw ki młod szych sza chi stów
wy gra li Ma te usz Ant ko wiak, za któ rym

upla so wa li się Mar cel Ple wa i Fran ci szek
Gu zi kow ski, oraz Ka ta rzy na Kacz ma rek,
któ ra wy prze dzi ła Zo fię Ka lak i Oli wię
Gier lik. 

Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw
od bę dzie się po ostat nim tur nie ju
w czerw cu 2019 ro ku. Wte dy to naj lep si
za wod ni cy otrzy ma ją pu cha ry, me da le
i na gro dy rze czo we. Udział w mi strzo -
stwach jest bez płat ny, a każ dy, kto chciał -

by wziąć udział, mo że się skon tak to wać
te le fo nicz nie z Prze my sła wem Gu stow -
skim (503 004 919). Pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob jął Bank Spół dziel -
czy w Kro to szy nie, a pa tro nem me dial -
nym jest Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN.
Z ko lei kro to szyń ska bi blio te ka udo stęp -
nia po miesz cze nie na za wo dy. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Młodzi szachiści rozpoczęli rywalizację
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KARATE

Cztery medale Nippona 

Z czte re ma me da la mi wró ci li za wod -
ni cy ASW Nip pon Kro to szyn z Mię -
dzy na ro do we go Tur nie ju Ka ra te „Pu -
char Gór Opaw skich”. Za wo dy od by -
ły się 10 li sto pa da w Prud ni ku. 

Tur niej zor ga ni zo wa no z oka zji 100-
le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści. Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 200
za wod ni ków z 15 klu bów z czte rech
państw. 

Ka ra te cy kro to szyń skie go klu bu wy -
wal czy li czte ry me da le. Zło ty krą żek zdo -
by ła Ma ja Do la ta w ka ta 8 lat. W ku mi -
te 14-15 lat dru gi był Fi lip Mosz. Z ko lei
na naj niż szym stop niu po dium sta nę ły
Ma ja Do la ta (ku mi te 8-9 lat) oraz Ju lia
Mosz (kum ti te 14-15 lat). 

Na pią tych miej scach zma ga nia ukoń -
czy li Pa tryk Ma ty siak (ka ta 10 lat) oraz
An na Chle bow ska (ku mi te 10-11 lat). 

(GRZE LO)

W Koź mi nie Wlkp. ro ze gra no Mi -
strzo stwa Po wia tu Kro to szyń skie -
go w Pił ce Ręcz nej Szkół Po nad -
gim na zjal nych. Or ga ni za to rem
za wo dów był Szkol ny Zwią zek
Spor to wy.

W roz gryw kach żeń skich naj lep sza
oka za ła się eki pa dziew cząt z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Kro to szy nie,
któ ra po za cię tej wal ce po ko na ła 20: 16
ry wal ki z Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Koź mi nie Wlkp. W ry wa li -
za cji chłop ców trium fo wał ze spół z koź -
miń skie go ZSP, ogry wa jąc 34: 21 ZSP
nr 3 w Kro to szy nie. 

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA

Poznaliśmy mistrzów powiatu 

W po przed ni week end na te re nie ca -
łe go kra ju od by wa ły się bie gi upa -
mięt nia ją ce od zy ska nie przez Pol -
skę nie pod le gło ści. Za wod ni cy z po -
wia tu kro to szyń skie go star to wa li
w Po zna niu, Ry dzy nie czy Gó rze. 

Naj wię cej osób, bo bli sko 25 ty się cy,
za mel do wa ło się w sto li cy Wiel ko pol ski.
Tak wy so ka fre kwen cja po zwo li ła po -
znań skie mu bie go wi wsko czyć do top'30
na świe cie w tym ro ku. 

10-ki lo me tro wą tra sę naj szyb ciej,
w cza sie 31: 01, po ko nał olim pij czyk, Ar -
tur Ko złow ski. Wśród ko biet trium fo wa ła
An na Wój cik z wy ni kiem 35: 11. Nasz
po wiat w Po zna niu re pre zen to wa li przed -
sta wi cie le KS Kro tosz, Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej i Koź min Bie ga oraz nie -
zrze sze ni za wod ni cy. Z te go gro na naj wy -
żej upla so wał się Ka rol Olej ni czak – 263.
miej sce z wy ni kiem 39: 09. Świet nie spi -
sa ła się tak że Mo ni ka Jad czak (43: 40),

któ ra by ła naj lep sza w ka te go rii K16. Tuż
za po dium w kat. K20 upla so wa ła się Ju -
sty na Olej ni czak (41: 23). 

XXV Bieg Nie pod le gło ści w Gó rze,
na dy stan sie 10 km, wy grał Szy mon
Kraw czyk z cza sem 34: 30. Po wiat kro to -
szyń ski re pre zen to wa li To masz Owcza -
rek (7. miej sce – 36: 24), Ar tur Ma rek
(14. miej sce – 38: 16), Mar cin Obal (37.
miej sce – 41: 19), Adam Szy mań ski
(196. miej sce – 57: 51) oraz Ka ta rzy na
Szy mań ska (197. miej sce – 57: 52). 

Uczest ni cy VI Ry dzyń skie go Bie gu
Nie pod le gło ści mie li do po ko na nia dy -
stans 11 km. Zwy cię żył Mi łosz Szcze -
śniew ski (37: 13). Z na sze go re gio nu
w Ry dzy nie po bie gli Krzysz tof Ma cie jew -
ski (41: 19), Ser giusz Sój ka (43: 45), Cze -
sław Sien kie wicz (46: 07), Ra fał Sój ka
(49: 14), Ka rol Mrocz kow ski (50: 01), Ja -
cek Mo drzyń ski (50: 01), Ka ta rzy na Mo -
drzyń ska (1: 06: 41) oraz Ma ri ka Mrocz -
kow ska (1: 01: 57). 

(GRZE LO)

BIEGI

Na trasach uczczono sto lat niepodległości 

W Bo ża ci nie po raz ko lej ny zor ga ni -
zo wa no tur niej te ni sa sto ło we go
z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści. Tra -
dy cyj nie na za wo dach Lu do wych Ze -
spo łów Spor to wych ry wa li za cja to -
czy ła się w pię ciu ka te go riach – se -
nio rek, mło dzi czek, se nio rów, ju nio -
rów i mło dzi ków. 

W tur nie jo we szran ki sta nę ło 33 za -
wod ni ków z dzie wię ciu miej sco wo ści.
W ka te go rii se nio rek naj lep sza by ła Aga ta
Szczot ka (No wa Wieś), wy prze dza jąc
Lau rę Li twin (Bo ża cin), Do ro tę Lu dwi -
czak (Sal nia) i Ka ri nę Kacz ma rek (Bo ża -
cin). 

W ry wa li za cji mło dzi czek trium fo -
wa ła We ro ni ka Pia secz na, a za nią upla so -
wa ły się Na ta lia Ja gła, Ka ro li na Ko ściel na
i Ju lia Gniaz dow ska. W gru pie mło dzi -
ków pierw sze miej sce za jął Ja kub Kon ra -
dy, przed Fi li pem Ber na tem i Pio trem Ko -
wal czy kiem (wszy scy z Bo ża ci na).

Roz gryw ki ju nio rów wy grał Krzysz -
tof Szym let (Bo ża cin), dru gi był Mi ko łaj
Li twin (Bo ża cin), trze ci – An to ni Szczu -
ra szek (Kro to szyn), a za po dium zna lazł
się Ma te usz Ja gła (Bo ża cin). W ka te go rii
se nio rów bez kon ku ren cyj ny oka zał się
Mi ro sław So bań ski (Smo szew). Zwy cięz -
ca wy prze dził Do mi ni ka Ta la gę (Wro -
nów), Mar ka Sój kę (Go rzu pia) i Paw ła Ro -
ba ka (Bo ża cin).

Dla trzech naj lep szych w każ dej ka te -
go rii Urząd Miej ski w Kro to szy nie ufun -
do wał oko licz no ścio we pu cha ry i na gro dy
rze czo we. Z ko lei soł tys wsi, Li lian na Se -
ku la -Łą kow ska, ufun do wa ła do dat ko we
słod ko ści dla wszyst kich uczest ni ków tur -
nie ju.

Naj młod szą te ni sist ką by ła 5-let nia
Na ta lia Ko wal czyk.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Turniej z okazji Święta Niepodległości



Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan -
ci UKS Sam son Ko by lin w za wo -
dach Pu cha ru Pol ski Mło dzi ków
i Ka de tów w Su mo. Na tur nie ju
w War sza wie ko by liń scy za wod ni cy
wy wal czy li 15 me da li. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po -
nad 250 za wod ni ków z ca łe go kra ju,
w tym rów nież przed sta wi cie le UKS
Sam son Ko by lin oraz TA Ro zum Kro to -

szyn. Zło te me da le zdo by li Fi lip Urba -
niak (TA Ro zum – 35 kg), Ani ta Ma lesz -
ka (UKS Sam son – 45 kg), Alek san dra
Osman (UKS Sam son – 55 kg), Oli wia
Kuś (UKS Sam son – 60 kg), Le na An -
drze jak (TA Ro zum – 65 kg), Ni ko la Śli -
wow ska (UKS Sam son – 70 kg) oraz Zu -
zan na Kry stek (TA Ro zum – +70 kg).

Na dru gim stop niu po dium sta nę li
Mar ty na Flak (UKS Sam son – 35 kg),
Lau ra Sia ma (UKS Sam son – 45 kg), Ty -

mo te usz Ra taj czyk (TA Ro zum – 55
kg), Aga ta Jar ka (UKS Sam son – 60 kg),
Oli wia Kuś (UKS Sam son – 65 kg), We -
ro ni ka Sza fra niak (UKS Sam son – +70
kg), Da wid Bzo dek (UKS Sam son – 95
kg) i Ga briel Szy dłow ski (TA Ro -
zum – +95 kg). 

Brą zo we krąż ki wy wal czy li Kor nel
Zmy słow ski (UKS Sam son – 50 kg), An -
ge li ka Pa ra dys (TA Ro zum – 50 kg), Ju -
lia Paw lic ka (UKS Sam son – 55 kg), Da -
wid Lesk (UKS Sam son – 55 kg), Rok sa -
na Ko niecz na (UKS Sam son – 60 kg),
Klau dia Ma ty siak (UKS Sam -
son – +65kg) oraz Mi ko łaj Mro wiń ski
(TA Ro zum – 75 kg i 85 kg).

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 20 listopada 2018

Na co naj mniej punkt za słu żył w so -
bot nim star ciu z Po lo nu sem Ka zi -
mierz Bi sku pi Piast Ko by lin. Pod -
opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa zmar -
no wa li kil ka świet nych sy tu acji. Ry -
wa le by li sku tecz niej si i wy gra li 2: 0. 

Pierw szy gol dla go spo da rzy padł
po nie fra so bli wej in ter wen cji Ada ma Ku -
rza wy, któ ry wpa ko wał pił kę do wła snej
bram ki. W koń ców ce spo tka nia, po szyb -
kiej kontrze, wy nik na 2: 0 usta lił Ma te -
usz Czaj ka.

Gdy by ko by li nia nie mie li le piej ure -
gu lo wa ne ce low ni ki, mo gli w tym me czu
zgar nąć na wet kom plet punk tów. Naj lep -
szą sy tu ację miał Ma te usz Oli kie wicz,

któ ry zmar no wał rzut kar ny. Po je go strza -
le z 11 me trów pił ka tra fi ła w słu pek.
Dwóch świet nych oka zji nie wy ko rzy stał
To masz Ko kot. Ra żą ca nie sku tecz ność się
ze mści ła i to Po lo nus na ko niec pił kar skiej
je sie ni wy wal czył trzy punk ty. 

(GRZE LO)

Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. w ostat -
nim me czu w tym ro ku ka len da rzo -
wym prze grał na wy jeź dzie z SKP
Słup ca 1: 4. Ho no ro we tra fie nie dla
go ści za li czył Mar cin Kacz ma rek. 

Go spo da rze by li fa wo ry tem te go po -
je dyn ku, co osta tecz nie po twier dził wy -
nik koń co wy. Ob ję li pro wa dze nie już
w 12. mi nu cie, kie dy to po stra cie pił ki
przez koź mi nian w środ ku po la w sy tu -
acji sam na sam z bram ka rzem zna lazł się
Kon rad Ko by la rek i nie zmar no wał oka -
zji.

Or ły wy rów na ły krót ko przed prze -
rwą. Fau lo wa ny w po lu kar nym był Fa -
bian Wo siek, a je de nast kę wy ko rzy stał
Mar cin Kacz ma rek. 

Na po cząt ku dru giej od sło ny in dy wi -
du al ną ak cją po pi sał się Szy mon Szczę sny,
któ ry po mi nię ciu koź miń skich obroń -
ców skie ro wał pił kę do bram ki. Przy jezd -

ni od po wie dzie li tra fie niem Mi ko ła ja
Mie dziń skie go, ale sę dzia do pa trzył się
spa lo ne go i nie uznał go la.

W koń ców ce me czu go spo da rze po -
sta wi li przy sło wio wą krop kę nad i. Naj -

pierw Łu kasz Pie trzak wpi sał się na li stę
strzel ców po krót ko ro ze gra nym rzu cie
roż nym, a już w do li czo nym cza sie gry
Da niel Bed na ro wicz po ko nał gol ki pe ra
Bia łe go Or ła strza łem gło wą.

Prze rwę zi mo wą Bia ły Orzeł spę dzi
tuż nad stre fą spad ko wą.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zabrakło skuteczności

PIŁKA NOŻNA

Porażka Orłów na zakończenie jesieni 

Polonus Kazimierz Biskupi 
– Piast Kobylin 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Adam Kurzawa (10’
samobójcza), 2:0 – Mateusz Czajka
(91’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak, Janowski,
Ratajczak, Kurzawa - Wachowiak,
Szymanowski, Snela, Kamiński,  Kokot,
Olikiewicz 

SKP Słupca - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Konrad Kobylarek (12’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (44’ karny),
2:1 – Szymon Szczęsny (47’), 3:1 –
Łukasz Pietrzak (85’), 4:1 – Daniel
Bednarowicz (92’ głową)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Roszczak,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła (83’
Marciniak) – Błażejczak (71’ Kubot),
Wosiek, Borowczyk, M. Miedziński (75’
T. Miedziński), Ratajczyk (71’ Oleśków)
– Kamiński 

SUMO 

15 medali Samsona 


