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SUMO

Osaka szczęśliwa 
dla Polaków



14 paź dzier ni ka w I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. H. Koł łą ta ja od by ło
się uro czy ste spo tka nie z oka zji Dnia
Edu ka cji Na ro do wej. Do dy rek to rów
szkół spły nę ły ży cze nia dla wszyst -
kich pra cow ni ków po wia to wej
oświa ty.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka prze ka -
zał na uczy cie lom i pra cow ni kom ob słu -
gi szkół go rą ce po dzię ko wa nia. Pod kre -
ślił fakt, że pla ców ki po wia to we ma ją
za so bą trud ny mo ment przy ję cia po -

dwój ne go rocz ni ka i że z te go nie ła twe go
za da nia wy wią za ły się bar dzo do brze.
Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia sta ro -
sta skie ro wał do obec nych na spo tka niu
przed się bior ców, któ rzy współ pra cu ją ze
szko ła mi mię dzy in ny mi w ra mach tzw.
klas pa tro nac kich.

O spe cy fi ce po wia to we go sys te mu
edu ka cji i wy zwa niach, ja kie przed nim
sto ją, wspo mniał Prze my sław Wój -
cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -
tu ry i Spor tu. Po dzię ko wał rów nież pra -
cow ni kom wy dzia łu, któ ry ko or dy nu je

co dzien ną pra cę szkół i pla có wek wy cho -
waw czych. Ży cze nia dla gro na pe da go -
gicz ne go po wia to wych szkół oraz pra cow -

ni ków wspo mnia ne go wy dzia łu prze ka -
zał tak że bur mistrz Kro to szy na, Fran ci -
szek Mar sza łek, zwra ca jąc przy tym uwa -

gę na bar dzo do brą współ pra cę śro do wisk
oświa to wych po wia tu i gmi ny.

Sta ro sta S. Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski oraz wi ce prze wod ni czą ca
Ra dy Po wia tu Ire na Rę ko sie wicz wrę czy li
na gro dy wy róż nia ją cym się dy rek to rom
i na uczy cie lom. Nie za bra kło ży czeń
i kwia tów oraz pa miąt ko wej fo to gra fii,
a w imie niu na gro dzo nych po dzię ko wa ła
Mi ro sła wa Ci chow las – dy rek tor ZSP
nr 1 w Kro to szy nie. 

Sym pa tycz nym ak cen tem uro czy sto -
ści był nie zwy kle ży wio ło wy wy stęp
uczniów po pu lar nej Ce ra my. (NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com

Aktualności2 WTOREK, 22 października 2019

UROCZYSTOŚĆ

Powiatowe święto edukacji

11 paź dzier ni ka w au li Szko ły Pod -
sta wo wej nr 5 w Kro to szy nie od by ła
się gmin na uro czy stość z oka zji Dnia
Edu ka cji Na ro do wej. By ły po dzię ko -
wa nia i ży cze nia, by ły wy róż nie nia
dla na uczy cie li i dy rek to rów szkół. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek do -
ce nił pra cę na uczy cie li i dy rek to rów szkół

oraz przed szko li, wrę cza jąc 26 oso bom
na gro dy pie nięż ne. Po gra tu lo wał Re na cie
Wit czak, na uczy ciel ce hi sto rii w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel -
ko pol skich w Kro to szy nie, któ ra w tym
dniu z rąk mi ni stra edu ka cji ode bra ła na -
gro dę za po dej mo wa ne dzia ła nia edu ka -
cyj ne i re ali zo wa ne pro jek ty, kształ tu ją ce
po sta wy pa trio tycz ne oraz na leż ny sto su -

nek uczniów do wy da rzeń hi sto rycz nych.
Pod czas uro czy sto ści no wi na uczy -

cie le zło ży li ślu bo wa nie, a dy rek to rom
szkół oraz do rad com me to dycz nym
SODN wrę czo no oko licz no ścio we sta tu -
et ki. Eme ry to wa ni na uczy cie le otrzy ma -
li na to miast od zna cze nia  za 50-let nią
przy na leż ność do Związ ku Na uczy ciel -
stwa Pol skie go. Do ce nio no rów nież
spon so rów, któ rzy wspie ra ją kro to szyń -
ską oświa tę. (NO VUS)

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

UROCZYSTOŚĆ

Podziękowania i życzenia dla nauczycieli
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Funk cjo na riu sze z wy dzia łu kry mi -
nal ne go i ze spo łu do wal ki z prze -
stęp czo ścią go spo dar czą Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie za -
trzy ma li dwóch męż czyzn, któ rzy po -
sia da li zna czą ilość wy ro bów ty to -
nio wych bez pol skich zna ków ak cy -
zy. Wpro wa dze nie ich do ob ro tu na -
ra zi ło by Skarb Pań stwa na stra ty
się ga ją ce 260 tys. zł. 

Po li cjan ci 10 paź dzier ni ka prze pro -
wa dza li dzia ła nia w spra wie nie le gal nych

wy ro bów ty to nio wych. Od dłuż sze go
cza su gro ma dzi li ma te riał do wo do wy,
któ ry ja sno wska zy wał, kto i gdzie do ko -
nu je te go nie le gal ne go pro ce de ru. Funk -
cjo na riu sze za trzy ma li 59-let nie go miesz -
kań ca Kro to szy na, któ ry w miej scu za -
miesz ka nia prze cho wy wał pa pie ro sy i ty -
toń bez pol skiej ak cy zy. Pod czas prze szu -
ka nia po miesz czeń zna le zio no pra -
wie 150 tys. sztuk pa pie ro sów i oko -
ło 80 kg ty to niu. 

Te go sa me go dnia za trzy ma no tak -
że 25-let nie go miesz kań ca po wia tu

ostrow skie go. W je go sa mo cho dzie
kry mi nal ni zna leź li 11 ty się cy pa pie -
ro sów, 13 kg ty to niu i 4 l spi ry tu su,
wszyst ko bez pol skiej ak cy zy. Stra ty,
ja kie mógł po nieść Skarb Pań stwa
w wy ni ku te go prze stęp stwa, to 26
tys. zł.

Łącz nie wy kry to więc oko ło 160 ty -
się cy sztuk pa pie ro sów i po nad 90 kg ty -
to niu. Na po czet przy szłych kar u 59-lat -
ka za bez pie czo no ma ją tek nie ru cho my
w po sta ci wpi su hi po tecz ne go. Męż czyź -
nie po sta wio no za rzu ty z „Ko dek su kar -
no -skar bo we go”. Za po peł nio ne prze stęp -
stwo od po wie przed są dem. Za rzu ty usły -
szy rów nież 25-la tek. 

(AN KA)

Z POLICJI

Zatrzymani za posiadanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy

Ko lej ne wy bo ry par la men tar ne prze -
szły do hi sto rii. Sej mo wą więk szość
zdo by ło Pra wo i Spra wie dli wość,
któ re uzy ska ło 235 man da tów i tym
sa mym bę dzie rzą dzić sa mo dziel -
nie. W se na cie więk szość ma ją par -
tie opo zy cyj ne. Fre kwen cja wy nio -
sła 61,74 pro cent, co jest naj lep -
szym wy ni kiem od 1989 ro ku.

Wy ni ki ogól no pol skie w wy bo rach
do sej mu: Pra wo i Spra wie dli wość – 43,59
pro cent (235 man da tów), Ko ali cja Oby -
wa tel ska – 27,40 pro cent (134 man da ty),
So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej – 12,56
pro cent (49 man da tów), Pol skie Stron nic -
two Lu do we – 8,55 pro cent (30 man da -
tów), Kon fe de ra cja Wol ność i Nie pod le -
głość – 6,81 pro cent (11 man da tów).

W okrę gu nr 36, obej mu ją cym m.
in. po wiat kro to szyń ski, do zdo by cia by -
ło 12 man da tów po sel skich. Po ło wę
zgar nę li kan dy da ci Pra wa i Spra wie dli -
wo ści – Jan Dzie dzi czak (60 599 gło -
sów), Mar le na Ma ląg (25 695), Jan Mo -
siń ski (16 479), Ka ta rzy na Sój ka
(15 860), To masz Ław ni czak (13 496)
i Piotr Ka le ta (12 632). Ko ali cja Oby wa -
tel ska wy wal czy ła trzy man da ty – w sej -
mie za sią dą Ma riusz Wit czak (36 120),
Ja ro sław Urba niak (17 767), Grze gorz
Ru siec ki (12 886) gło sów). Le wi cę re -
pre zen to wać bę dą Wie sław Szcze pań ski
(23 799) i Ka ro li na Paw li czak (14 209).
Pol skie mu Stron nic twu Lu do we mu
przy padł je den man dat – zdo był go An -
drzej Grzyb (21 214). Z ko lei Kon fe de -
ra cja Wol ność i Nie pod le głość nie bę dzie

mia ła w sej mie re pre zen tan ta z te go
okrę gu.

W po wie cie kro to szyń skim fre kwen -
cja wy nio sła 57,38 pro cent. Do urn po -
szło 34 383 miesz kań ców. Spo śród gmin
naj lep sza fre kwen cja by ła w Kro to szy nie
(59,67 pro cent), a naj mniej sza w Koź mi -
nie Wlkp. (54,59 pro cent). 

Na PiS w na szym po wie cie za gło so wa -
ło 44,94 pro cent, czy li 15 190 wy bor ców,
na KO – 19,46 pro cent (6 576),
na PSL – 18,43 pro cent (6 230),
na SLD – 10,76 pro cent (3 637),
a na Kon fe de ra cję – 6,40 pro cent (2 164).

O man dat po sel ski ubie ga ło się sze -
ścio ro miesz kań ców na sze go po wia tu.
Naj lep szy wy nik uzy skał bur mistrz Kro -
to szy na, Fran ci szek Mar sza łek
(PSL) – 3 335 gło sów. Po nad to w wy bo -
rach star to wa li Piotr Ja nusz kie wicz
(PiS) – 2 098, Ma rze na Bud nik
(KO) – 1 905, Sła wo mi ra Ka lak
(PiS) – 1 812, Kon rad No wac ki
(SLD) – 1 502, Jo an na Ko bus -Mar czak
(PSL) – 671. 

Przy po mnij my, że man dat se na to ra
w na szym okrę gu zdo by ła Ewa Ma tec ka
z Ko ali cji Oby wa tel skiej. Po ko na ła ona
o po nad 2 tys. gło sów do tych cza so we go
se na to ra – Łu ka sza Mi ko łaj czy ka z Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Po dział gło sów jest na -
stę pu ją cy: E. Ma tec ka (50,73 pro -
cent) – 80 084, Ł. Mi ko łaj czyk (49,27
pro cent) – 77 780.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYBORY

Kto zasiądzie w parlamencie?
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W No wej Wsi od był się XIX Po wia to -
wy Prze gląd Folk lo ry stycz ny Kół Go -
spo dyń Wiej skich. Or ga ni za to ra mi
im pre zy by ły Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie, kro to szyń skie biu ro
Wiel ko pol skiej Izby Rol ni czej, Miej -
sko -Gmin ny Zwią zek Rol ni ków, Kó -
łek i Or ga ni za cji Rol ni czych, a tak że
gmi na Roz dra żew.

Prze gląd uro czy ście otwo rzył sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. W ro lę pro wa dzą cej
wcie li ła się Mał go rza ta Kru pa z Biu ra Pro -
mo cji i Roz wo ju w sta ro stwie, a dzie je
prze glą du i kul tu ry lu do wej w po wie cie
przy po mnia ła Ka zi mie ra Bar dzik.

W prze glą dzie uczest ni czy ło sześć ze -
spo łów ist nie ją cych przy KGW na te re nie
po wia tu. Wy stą pi ły tak że czte ry so list -
ki – Ha li na Wa łę sa, Kry sty na Kraw czyk,
Mał go rza ta Ol szew ska i Wan da Ku ster ka.
Ze spo ły wy ko ny wa ły do wol ny re per tu ar,
przy czym Ła giew ni cza nie za pre zen to wa -
li się w ob rzę dzie ki sze nia ka pu sty. 

Ju ry (Pa weł Płó cien ni czak – prze -
wod ni czą cy, Ar let ta Po lań ska i Ma rze na

Wi śniew ska) nie mia ło ła twe go za da nia.
Wszyst kie ze spo ły wy pa dły bo wiem zna -
ko mi cie. W nie któ rych gru pach wy stą pi -
ły wie lo po ko le nio we skła dy. Na re per tu ar
skła da ły się głów nie pio sen ki i pie śni z te -
re nu po łu dnio wej Wiel ko pol ski, nie bra -
ko wa ło peł nych humoru tek stów,
a wszyst ko okra szo ne by ło swoj ską gwa rą.

Pu char Sta ro sty Kro to szyń skie go zdo -
był w tym ro ku ze spół Lu to gnie wia cy.
Dru gie miej sce przy pa dło Ła giew ni cza -
nom, a trze cią lo ka tę za jął ze spół Ka li na
z No wej Wsi. Wy róż nie nie przy zna no Ko -
bie rzan kom. W im pre zie wy stą pi ły tak że
Biad ko wian ki i Wró że wian ki. Na gro dzo -
ne pa nie uho no ro wa li sta ro sta i wójt gmi -
ny Roz dra żew, Ma riusz Dy mar ski.

Pod czas prze glą du moż na by ło po -
dzi wiać kom po zy cje kwia to we z bi bu ły,
wy ko na ne przez Ha li nę Wa łę sę, a tak że
wy ro by ze sło my au tor stwa Pio tra Ba rań -
cza ka.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com.glo kal na

Wo kół sa li wiej skiej w Wy ga no wie
(gmi na Ko by lin) za go spo da ro wa no
te ren na bo isko do ko szy ków ki. Uda -
ło się to zre ali zo wać dzię ki po zy ska -
niu do ta cji w ra mach kon kur su
„Pięk nie je Wiel ko pol ska Wieś”.
Gmi na Ko by lin otrzy ma ła na ten
cel 30 tys. zł.

Wuro czy stym od bio rze in we sty cji wzię -
li udział m. in. bur mistrz To masz Le siń ski,
Krzysz tof Gra bow ski – wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, Jo an na Król -Trąb -
ka – rad na sej mi ku wiel ko pol skie go, Fran ci -
szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na.

– Do kon kur su w tym ro ku zgło szo -
no po nad 300 pro jek tów, a ten do ty czą cy

Wy ga no wa zna lazł się w gro nie 125, któ -
re uzy ska ły do ta cję. Dziś mo że my po dzi -
wiać efek ty – mó wił Krzysz tof Gra bow -
ski. W Wy ga no wie po wsta ło utwar dzo ne
bo isko do ko szy ków ki, po ja wi ły się też
licz ne na sa dze nia zie le ni. Te ren wy rów -
na no, za sia na zo sta ła tra wa.

Ta de usz Eliasz, soł tys Wy ga no wa,
dzię ku jąc wszyst kim, któ rzy się przy czy -
ni li do zre ali zo wa nia tej in we sty cji, przy -
po mniał cie ka wą hi sto rię miej sco wej sa li,
któ ra – jak się oka zu je – jest jed ną z naj -
star szych w Wiel ko pol sce.

– Bar dzo wszyst kim dzię ku ję, mar -
szał ko wi, bur mi strzo wi, miesz kań com
i wy ko naw cy. Dzię ki te mu pro jek to wi
nie tyl ko ma my pięk ny te ren, ale też je ste -
śmy dum ni z te go, że sa mi pra co wa li śmy.
Licz na gru pa miesz kań ców przy cho dzi ła
po móc czy uży czyć ma szy ny, dzię ki cze -
mu wszyst ko za koń czy li śmy w pla no wa -
nym ter mi nie. W każ dy cie pły dzień bo -
isko do ko szy ków ki jest za ję te, na wet oso -
by z Ko by li na przy jeż dża ją po -
grać – oznaj mił za do wo lo ny T. Eliasz.

OPRAC. (NO VUS)

WYGANÓW

Boisko do koszykówki

Na po cząt ku paź dzier ni ka za koń czo -
no mon taż oświe tle nia przy ul. Rów -
nej w Kro to szy nie oraz przy ul. So -
sno wej w Smo sze wie.

Na ul. Rów nej w Kro to szy nie na od -
cin ku 213 me trów za mon to wa no 8 la tar -
ni. Wy po sa żo ne zo sta ły w opra wy LED,
po bie ra ją ce znacz nie mniej szą ilość ener -
gii. W Smo sze wie na od cin ku o dłu go -
ści 189 me trów sta nę ło sześć la tar ni, rów -
nież z opra wa mi LED. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji wraz z do -
ku men ta cją pro jek to wą oraz wszyst ki mi
uzgod nie nia mi wy niósł oko ło 100 ty się cy
zło tych.

(NO VUS)

GMINA KROTOSZYN

Nowe oświetlenie uliczne

FOLKLOR

Na ludową nutę
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8 li sto pa da w Kro to szy nie wy stą pi
Ka ba ret Mo ral ne go Nie po ko ju. Pu -
blicz ność bę dzie mia ła oka zję zo ba -
czyć pre mie ro wy pro gram „Te go
jesz cze nie gra li”. 

„Te go jesz cze nie gra li” to naj now szy
pro gram Ka ba re tu Mo ral ne go Nie po ko -
ju, twór ców se ria lu „Ucho pre ze sa”. Ale
aku rat po li ty ki nie ma tu zbyt wie le, bo
na świe cie dzie je się zbyt du żo, że by zaj -
mo wać się tyl ko nią.

Zgod nie z ty tu łem wszyst kie ske cze
są pre mie ro we, nie zna ne z In ter ne tu czy
te le wi zji, a na wet ciut wię cej – eks plo atu -
ją ce no we for my, z któ rych ka ba ret ów
wcze śniej nie ko rzy stał. Widz spo tka się
z te ma ta mi, któ re drę czą nas wszyst -
kich – jak wy je chać z ro dzi ną na za gra -
nicz ne wa ka cje i nie zwa rio wać, pró bu jąc
wy brać re stau ra cję na obiad, jak z po mo -
cą są sia da ra to wać sy na przed nie chyb ną
pa łą z ma te ma ty ki, co zro bić z pa nią, któ -
ra tyl ko przy cho dzi sprzą tać, ale z cza sem

przej mu je we wła da nie ca ły dom wraz
z do mow ni ka mi. Faj nie jest so bie uświa -
do mić, że in ni ma ją tak sa mo. To na praw -
dę po ma ga, cza sem bar dziej niż śmiech.

Jest dow cip nie, na stro jo wo, nie wul -
gar nie (dzie ci), cza sem li rycz nie, ak to rzy
na sce nie są trzeź wi, nie pro fa nu ją krzy ży,
nie śmie ją się z lu dzi tyl ko dla te go, że ci
ma ją in ny ko lor skó ry, nie wcią ga ją na sce -
nę wi dzów, że by ich ośmie szyć, prze ciw -
nie – dba ją o ich kom fort, sta ra jąc się mó -
wić do nich wy raź nie, a mi mo to na nich
nie pluć (pierw szy rząd).

A wszyst ko to na tle sce no gra fii, któ -
ra za pie ra dech. I nie dla te go, że się ku rzy,
tyl ko dla te go, że jest efek tow na. 

Na ko niec bi sy, a w nich naj więk sze
hi ty. Przy go tuj cie się na po nad dwie go -
dzi ny pre mie ro we go pro gra mu, po któ -
rym prze wi dzia no też spo tka nie z pu -
blicz no ścią.

Wy stęp od bę dzie się 8 li sto pa da (pią -
tek), o godz. 17.00, w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej przy ul. Olim pij skiej w Kro to -
szy nie. Bi le ty w ce nach od 65 do 100 zł
do stęp ne są w ka sach Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry i ki na Przed wio śnie
oraz na stro nie bi le ty na ka ba re ty. pl. Za -
mó wie nia zbio ro we u głów ne go or ga ni za -
to ra, Agen cji Ar ty stycz nej ART, pod nu -
me rem te le fo nu 693 062 880.

Po spo tka niu z Ka ba re tem Mo ral ne -
go Nie po ko ju Two je ży cie ni gdy już nie
bę dzie ta kie sa mo!

(AN KA)

KABARET

Tego jeszcze nie grali!

13 paź dzier ni ka  od by ła się pią ta
edy cja cy klicz nej im pre zy re kon -
struk cyj nej „We hi kuł cza su”. W tym
ro ku wy da rze nie na wią zy wa ło
do 80. rocz ni cy wy bu chu II woj ny
świa to wej i tym sa mym do walk 56
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej
w obro nie Kro to szy na.

Or ga ni za to rem im pre zy jak co ro ku
by ło Mu zeum Re gio nal ne im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka w Kro to szy nie, we współ pra -
cy z Urzę dem Miej skim oraz Pocz tem
Wierz bię ty. Ho no ro wy pa tro nat ob jął
bur mistrz Kro to szy na, a spon so rem był
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie

„We hi kuł cza su” zor ga ni zo wa no

w dwóch miej scach. W po bli żu kro to -
szyń skie go mu zeum za pro szo ne gru py
przy go to wa ły dio ra my i sto iska re kon -

struk cyj ne, gdzie pre zen to wa no wy po sa -
że nie i umun du ro wa nie wojsk pol skich
oraz nie miec kich z po cząt ko we go okre su
woj ny. Mu zeum umoż li wi ło też nie od -
płat ne zwie dza nie eks po zy cji sta łej. 

Zwień cze niem im pre zy by ła efek -
tow na in sce ni za cja po tycz ki z wrze -
śnia 1939, po łą czo na z hi sto rycz nym ko -
men ta rzem. Re kon struk cję prze pro wa -
dzo no na te re nie mię dzy dwor ca mi PKP
a PKS, nie opo dal ko lej ki wą sko to ro wej.

W in sce ni za cji walk wrze śnia 1939
wzię ły udział na stę pu ją ce gru py re kon -
struk cyj ne: Dru ży na Tra dy cji 70 Puł ku
Pie cho ty, To wa rzy stwo Dzia łań Hi sto -
rycz nych im. Fe lik sa Pię ty w bar wach 57

Puł ku Pie cho ty Ka ro la II Kró la Ru mu nii,
Wro niec kie Sto wa rzy sze nie Hi sto rycz ne
„Hi sto ri ca”, Brac two Ry cer skie Zie mi Ka -
li skiej, Gra bow skie Sto wa rzy sze nie Hi sto -
rycz ne, Pio nier'39, Sto wa rzy sze nie Re -
kon struk cji Hi sto rycz nej „Die Kamp -
fgrup pe Hof f mey er”, Gru pa Re kon struk -

cji Hi sto rycz nej „In fan te rie -Re gi -
ment 73”, Pra cow nia Re no wa cji Za byt -
ków Tech ni ki Mi li tar nej Wolsz tyn. 

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal naa

KROTOSZYN

Rekonstrukcja walk wrześniowych
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W Sta rym Ko by li nie za go spo da ro wa -
no te ren wo kół miej sco we go grzyb -
ka. To ko lej ny pro jekt w gmi nie w ra -
mach kon kur su „Pięk nie je Wiel ko -
pol ska Wieś”. 

Gmi na Ko by lin otrzy ma ła na ten
cel 30 tys. zł, a bli sko 20 tys. zł do ło ży ła ze
środ ków wła snych. – Do te go, jak dziś wy -
glą da ten te ren, przy ło ży li się też miesz -
kań cy. Sa mi tu taj pra co wa li, uży czy li ma -

szy ny, za co bar dzo im dzię ku ję – po wie -
dział w trak cie ofi cjal ne go od bio ru in we -
sty cji bur mistrz To masz Le siń ski.

– Ser decz nie dzię ku ję pa nu mar szał -
ko wi i rad nej sej mi ku za wspar cie wnio -
sku zło żo ne go w kon kur sie „Pięk nie je
Wiel ko pol ska Wieś”. Dzię ki wa szej pra cy
dziś mo że my cie szyć się tak pięk nym te -
re nem re kre acyj nym – stwier dził Mi chał
Sku pin, soł tys wsi. 

(NO VUS)

STARY KOBYLIN

Piękny teren rekreacyjny

10 paź dzier ni ka  w Mu zeum Re gio -
nal nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie od był się fi nał XI Po -
wia to we go Kon kur su Hi sto rycz ne go
„Woj na obron na Pol ski w 1939 ro ku
i szlak bo jo wy 56 Puł ku Pie cho ty
Wiel ko pol skiej”. W szran ki sta nę li
ucznio wie klas VI -VIII SP oraz szkół
po nad pod sta wo wych. 

W tym ro ku kon kurs na wią zy wał
do 80. rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to -
wej. Or ga ni za to ra mi by ły Mu zeum Re -
gio nal ne, To wa rzy stwo Mi ło śni ków i Ba -
da czy Zie mi Kro to szyń skiej, Urząd Miej -
ski i Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie.

Py ta nia dla mło dzie ży ze szkół śred -
nich opra co wał An to ni Kor sak – pre zes
TMiBZK i prze wod ni czą cy Ra dy Mu -
zeum, na to miast dla uczniów pod sta wó -

wek py ta nia przy go to wał Piotr Mi ko łaj -
czyk – dy rek tor mu zeum.

Or ga ni za to rzy pod kre śli li wy so ki po -
ziom kon kur su. Ucznio wie mu sie li przy -
swo ić so bie bar dzo szcze gó ło wą wie dzę
na te mat kro to szyń skie go puł ku pie cho ty
oraz kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro ku.

W młod szej ka te go rii zwy cię żył Kac -
per Świer blew ski, re pre zen tu ją cy SP
Rosz ki. Dru gie i trze cie miej sce za ję ły
uczen ni ce SP nr 8 w Kro to szy nie – Do -
mi ni ka Ku rek i Ali cja Gó ral ska. W gru pie
uczniów szkół po nad pod sta wo wych naj -
lep szy był Bar tło miej Ka lak z ZSP w Zdu -
nach, wy prze dza jąc dwóch re pre zen tan -
tów kro to szyń skie go LO im. H. Koł łą ta -
ja – Ma cie ja So bań skie go i Ar ka diu sza
Śnie ciń skie go.

(NO VUS)

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

KONKURS

Elita młodych historyków
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BEZPIECZEŃSTWO

Bądź widoczny na drodze!

Wcze snym ran kiem 3 paź dzier ni ka
w oko li cach fir my Mah le za in au gu ro -
wa no ak cję „Bez piecz ny ro we rzy -
sta”. Jest ona re ali zo wa na od kil ku
lat w ra mach pro gra mu „Bez piecz ny
Po wiat Kro to szyń ski”.

W ak cji udział wzię li wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski oraz mł. insp. Wło dzi -
mierz Szał – za stęp ca ko men dan ta po -
wia to we go po li cji w Kro to szy nie. 

Okres je sien no -zi mo wy, brak oświe -
tle nia przy ro we rach, ciem ny
ubiór – wszyst ko to stwa rza du że za gro -
że nie dla uczest ni ków ru chu dro go we go.
W związ ku z tym ze środ ków Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku za ku pio no
ka mi zel ki od bla sko we, któ re bę dą wrę -

cza ne przez po li cję ro we rzy stom w trak -
cie pro wa dzo nych kon tro li. W tym ro ku
miesz kań cy ma ją otrzy mać łącz nie 300
ka mi ze lek.

Nie ste ty, na dal nie wie lu ro we rzy -
stów ko rzy sta z tych od bla sków. Prze pi sy
ru chu dro go we go nie ob li gu ją do za kła da -
nia ka mi ze lek, jed nak – ma jąc na uwa dze
wła sne bez pie czeń stwo i lep szą wi docz -
ność na dro dze – war to z nich ko rzy stać.
Po win ny więc stać się nie od łącz nym ele -
men tem wy po sa że nia ro we rzy sty oraz
osób po ru sza ją cych się pie szo. Pa mię taj -
my, iż obo wią zek po sia da nia ele men tów
od bla sko wych przez pie szych po za ob sza -
rem za bu do wa nym od zmierz chu do świ -
tu na kła da ją obo wią zu ją ce prze pi sy.

(NO VUS)
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ROZDRAŻEW

Ratujmy planetę!

30 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
w Roz dra że wie zor ga ni zo wa no ak cję
edu ka cyj ną „Ra tuj my pla ne tę!”. Za -
an ga żo wa ły się w nią wła dze gmi ny.

Głów nym ce lem przed się wzię cia by -
ło zwięk sze nie świa do mo ści eko lo gicz nej
miesz kań ców gmi ny w za kre sie se gre go -
wa nia od pa dów ko mu nal nych. Ucznio -
wie klas IV -VIII zo sta li po dzie le ni na trzy
gru py. Każ da uczest ni czy ła w eko lo gicz -
nej po ga dan ce z udzia łem wój ta Ma riu sza
Dy mar skie go oraz Mag da le ny Wal -
czak – in spek tor ds. go spo dar ki od pa da -
mi i go spo dar ki ście ko wej. 

Przed sta wi cie le urzę du opo wie dzie li
uczniom o pra wi dło wej se gre ga cji od pa -

dów ko mu nal nych oraz o za sa dach funk -
cjo no wa nia Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki
Od pa dów Ko mu nal nych. Wójt zwró cił
szcze gól ną uwa gę na pro blem spa la nia
śmie ci w pie cach do mo wych, sta no wią cy
ogrom ne za gro że nie dla ży cia i zdro wia lu -
dzi. Każ dy uczeń otrzy mał eg zem plarz ko -
mik su „Ra tuj my pla ne tę”, któ ry jest ele -
men tem ak cji współ fi nan so wa nej przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu. 

Na ko niec wszy scy uda li się do Punk -
tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu -
nal nych. Tam dzie ci mo gły zo ba czyć, jak
w prak ty ce  funk cjo nu je se gre ga cja od pa -
dów tzw. pro ble mo wych.

(NO VUS)

Pierw sze go dnia paź dzier ni ka w ra -
mach pro jek tu „Ko le je wol no ści”
na sta cję w Ko by li nie wje chał po ciąg
re tro. Pa ro wóz z za byt ko wy mi wa go -
na mi od wie dza po szcze gól ne mia -
sta w wo je wódz twie pod ha słem
„Wiel ko po la nie w kam pa nii wrze -
śnio wej 1939 ro ku”.

Na dwor cu cze ka ły dzie ci z Ze spo łu
Szko ła Pod sta wo wa i Przed szko le w Ko by -

li nie. Mia ły one moż li wość zwie dze nia
po cią gu i wy słu cha nia spe cjal nych lek cji
hi sto rii oraz opo wie ści o udzia le Wiel ko -
po lan w tra gicz nym wrze śniu 1939 r. Pre -
lek cje pro wa dzo ne by ły przez oso by prze -

bra ne w mun du ry oraz stro je z cza sów
woj ny. Dzię ki pro jek to wi w nie ty po wy
i cie ka wy spo sób ko lej ne po ko le nie Wiel -
ko po lan po zna je lo sy na szych przod ków.

(NO VUS)

KOBYLIN

Pociąg 
wolności
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Ucznio wie klas pierw szych ZSP
w Zdu nach, kształ cą cy się w za wo -
dzie tech nik lo gi styk, uda li się z wi -
zy tą do przed się bior stwa A -T. Mło -
dzież mia ła oka zję zo ba czyć, jak
funk cjo nu je Zin te gro wa ne Cen trum
Lo gi stycz ne w Kro to szy nie.

Zdu now scy ucznio wie za po zna li się
z dzia ła niem wszyst kich dzia łów. Skon -
fron to wa li zdo by tą już wie dzę z rze czy wi -
stą pra cą lo gi sty ka, prze ko na li się, jak
funk cjo nu je no wo cze sny ma ga zyn, przy -
glą da li się pra cy osób za trud nio nych
w cha rak te rze pra cow ni ków ma ga zy no -

wych oraz spo so bo wi re ali za cji pod sta wo -
wych pro ce sów ma ga zy no wych, ta kich
jak przy ję cie to wa ru, roz kła da nie to wa -
rów, kom ple to wa nie, pa ko wa nie, ety kie -
to wa nie, przy go to wy wa nie ła dun ku
do prze wo zu, za go spo da ro wa nie prze -
strze ni ma ga zy no wych. 

Po sek to rach ma ga zy no wych
uczniów opro wa dził Ka rol Ga lew ski, któ -
ry udzie lił szcze gó ło wych in for ma cji
na te mat cha rak te ru pra cy oraz od po wia -
dał na wszel kie py ta nia. Wi zy ta w Zin te -
gro wa nym Cen trum Lo gi stycz nym po -
zwo li ła mło dzie ży po sze rzyć wie dzę
zwią za ną z lo gi sty ką. (AN KA)

ZSP ZDUNY

Młodzi logistycy 
w przedsiębiorstwie A-T

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych w Zdu nach od by ło się spo tka -
nie w ra mach #Era smus days. To ini -
cja ty wa, któ rej za da niem jest upo -
wszech nia nie re zul ta tów pro jek tów
re ali zo wa nych w ra mach pro gra mu
Era smus+. 

Szko ła re ali zu ją ca Era smus+, w kon sor -
cjum z Cen trum Wspar cia Rze mio sła,
Kształ ce nia Du al ne go i Za wo do we go w Ka -
li szu, pt. „Za wo dow cy po łu dnio wej Wiel ko -
pol ski otwar ci na stan dar dy eu ro pej skie”,
wswo ich mu rach go ści ła Do ro tę Ki nal – dy -
rek tor De par ta men tu Edu ka cji i Na uki
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, Mag da le nę Se ku rę -No -

wac ką – dy rek tor CWRK DiZ i Ewe li nę
Wroń ską – in spek tor ds. bhp, oświa ty i wy -
cho wa nia fi zycz ne go w UM w Zdu nach. 

Wi ce dy rek tor szko ły, Re na ta Bła żej -
czyk, przy po mi na jąc o eta pach przy go to -
wań uczniów do prak tyk za gra nicz nych,
wspo mi na ła waż ne wy da rze nia z rocz ne -
go przy go to wa nia uczniów do wy jaz du.
Hi sto ria przy go to wań jest bar dzo bo ga ta.
Wśród naj waż niej szych wy da rzeń war to
wy mie nić cho ciaż by ob cho dy Ty go dnia
Ir landz kie go czy roz ma ite spo tka -
nia – z kon su lem Ir lan dii w Ka li szu,
z mar sza łek Ma rze ną Wodzińską, z dy -
rek tor Do ro tą Ki nal, z wi ce kon su lem Ir -
lan dii w Pol sce – Krzysz to fem Schram -
mem, z przed sta wi cie la mi Fun da cji Kul -

tu ry Ir landz kiej, wiel ko pol skiej po li cji
i por tu lot ni cze go w Po zna niu. 

Ucznio wie, któ rzy uczest ni czy li
w prak ty kach za gra nicz nych w Ir lan dii,
przy go to wa li cie ka wą pre zen ta cję mul ti -
me dial ną na te mat ich po by tu w Cork.
Dy rek tor De par ta men tu Edu ka cji i Na -
uki w Po zna niu po dzię ko wa ła mło dzie ży
za chęć wzbo ga ca nia swo je go port fo lio za -
wo do we go. Z ko lei dy rek tor CWRK DiZ
w Ka li szu przy po mnia ła o ce lach pro jek -
tów re ali zo wa nych przez tę in sty tu cję,
o ich ro li w zdo by wa niu do świad cze nia
za wo do we go, po zna wa niu kul tur in nych
kra jów i do sko na le niu umie jęt no ści ję zy -
ko wych, zwłasz cza ję zy ka an giel skie go za -
wo do we go. OPRAC. (AN KA)

ZSP ZDUNY

Otwarci na europejskie standardy

W ra mach pro jek tu ECO WA STE 4
FO OD In ter reg Eu ro pe, pod pa tro -
na tem sa mo rzą du wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, fi nan so wa ne go
z fun du szy eu ro pej skich, ucznio -
wie tech ni kum ży wie nia i usług ga -
stro no micz nych w ZSP nr 2 w Kro -
to szy nie wzię li udział w Wiel kim
Ty go dniu Prze ciw dzia ła nia Mar no -
wa niu Żyw no ści. 

Mło dzież uczest ni czy ła w wy kła dzie
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po -
zna niu i w warsz ta tach w re stau ra cji Con -
cor dia Te ste. W trak cie wy kła du, pro wa -

dzo ne go przez prof. An nę Gram zę -Mi ko -
łaj czyk, moż na by ło się do wie dzieć, że
w Pol sce każ de go ro ku mar nu je się 9 ton
żyw no ści i pod wzglę dem mar no traw -
stwa nasz kraj pla su je się na pią tym miej -
scu po śród państw UE. 

Pro fe sor za chę ca ła wszyst kich
do oszczę dza nia żyw no ści, pod kre śla jąc,
iż naj wię cej mar nu je się jej w go spo dar -
stwach do mo wych i za kła dach ga stro no -
micz nych. Dla te go na przy kład war to wa -
rzy wa z ro so łu wy ko rzy stać do spo rzą dze -
nia sa łat ki ja rzy no wej, a nie zje dzo ne
ziem nia ki z obia du zu żyć na klu ski ślą -
skie. 

Na uni wer sy te cie kro to szyń scy
ucznio wie wzię li udział w ćwi cze niach
„Two rze nie re cep tur z su row ców nie wy -
ko rzy sta nych w pro duk cji po traw”, a w la -
bo ra to rium ana li zy sen so rycz nej pod da ni
zo sta li ba da niu na dal to nizm sma ko wy
i prze pro wa dzi li oce nę kon su menc ką
mle ka oraz cze ko la dy. 

W re stau ra cji Con cor dia Te ste, przy -
ja znej dla we ge ta rian i we gan oraz ser wu -
ją cej po sił ki bez glu te no we, ucznio wie
wzię li udział w warsz ta tach, prze pro wa -
dzo nych przez sze fa kuch ni – To ma sza
Olew skie go. Pod je go okiem mło dzież,
w ra mach ak cji nie mar no wa nia żyw no ści,
przy go to wa ła trzy po tra wy, któ rych ba zą
był ka la fior – pa lo ne pu ree z ka la fio ra,
sma żo ny ka la fior z ro dzyn ka mi i ko per -
kiem oraz ma ce ro wa ny ka la fior w oli wie
szczy pior ko wej, na to miast z „od pad ków”
ka la fio ra przy go to wa ła chip sy, któ re po -
słu ży ły ja ko ele ment de ko ra cji po traw. 

Dzię ki warsz ta tom ucznio wie po głę -
bi li swo ją wie dzę prak tycz ną. Z ko lei wy -
kład na uni wer sy te cie uświa do mił im, jak
wiel kim pro ble mem jest mar no traw stwo.
Te mat ten bę dzie kon ty nu owa ny pod czas
spo tka nia z Ka ro lem Okra są, któ re od bę -
dzie się wio sną przy szłe go ro ku w ZSP
nr 2 w Kro to szy nie. 

OPRAC. (AN KA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Marnowanie żywności to wielki problem
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Re pre zen tan ci czte rech klu bów z na -
sze go po wia tu ry wa li zo wa li w VII Tur -
nie ju Ka ra te o Pu char Bur mi strza
Ko by li na. Za wo dy zor ga ni zo wał miej -
sco wy UKS Uke mi. 

Do zma gań przy stą pi ło 240 ka ra te ków
z 23 klu bów. W tym gro nie, prócz go spo da -
rzy, zna leź li się za wod ni cy UKS Sho dan
Zdu ny, ASW Nip pon Kro to szyn i Koź miń -
skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to kan.

Naj le piej spi sa ła się eki pa ze Zdun,
zdo by wa jąc w su mie 22 me da le w kon ku -
ren cjach in dy wi du al nych – 7 zło tych, 2

srebr ne i 13 brą zo wych. W kla sy fi ka cji
klu bo wej UKS Sho dan za jął pierw sze
miej sce. 

Na trze ciej lo ka cie skla sy fi ko wa ny zo -
stał UKS Uke mi z do rob kiem 23 krąż -
ków – 5 zło tych, 5 srebr nych i 13 brą zo -
wych. Dzie więć ra zy na po dium sta wa li
przed sta wi cie le ASW Nip pon – po dwa
ra zy na pierw szym i dru gim stop niu oraz
pię cio krot nie na trze cim. Z ko lei ka ra te cy
KKK Do Sho to kan przy wieź li z Ko by li -
na 5 krąż ków – je den zło ty oraz po dwa
srebr ne i brą zo we. 

(LE NA)

KARATE 

Shodan najlepszy w Kobylinie

Z do rob kiem dzie się ciu me da li wró -
ci ła re pre zen ta cja Pol ski z Mi -
strzostw Świa ta Se nio rów i Ju nio rów
w Su mo, któ re od by ły się w ja poń -
skiej Osa ce. Na po dium sta wa li tak -
że za wod ni cy z na sze go po wia tu.

Po la cy w Ja po nii wy wal czy li osiem
krąż ków in dy wi du al nie i dwa dru ży no -
wo. W gro nie se nio rek, w ka te go rii 65 kg,
na trze cim stop niu po dium sta nę ła Alek -
san dra Ro zum (To wa rzy stwo Atle tycz ne
Ro zum Kro to szyn). Po nad to w se nior -

skiej ry wa li za cji me da le zdo by li Mag da le -
na Skraj now ska (Oni Lu blin, zło to
w kat. 73 kg) oraz Mi chał Lu to (Niedź -
wia dek War sza wa, brąz w kat. 100 kg).

W kat. open ju nio rów dru gie miej sce
za jął Kac per Mi ko łaj czyk (TA Ro zum),
a w open ju nio rek trze cia by ła je go ko le -
żan ka klu bo wa – Zu zan na Kry stek.
Na po dium sta wa li tak że Adam Gar dzio ła
(Agros Za mość, sre bro w kat. 100 kg), Hu -
bert Niem czyk (Ma ry sin Wa wer ski, brąz
w kat. +100 kg) i Pa try cja Dy sz kie wicz
(Spar ta kus Py rzy ce, brąz w kat. 60 kg).

Po nad to dru gą lo ka tę za jął te am ju -
nio rek w skła dzie: Zu zan na Kry stek, Mo -
ni ka So wa (UKS Sam son Ko by lin), Wik -
to ria Sta szak (Spar ta kus Py rzy ce) i Pa try -
cja Dy sz kie wicz. Z ko lei dru ży na ju nio -
rów – w skła dzie: Kac per Mi ko łaj czyk,
Hu bert Niem czyk, Adam Gar dzio -
ła – upla so wa ła się na trze ciej po zy cji.

Przy po mnij my, że w przy szłym ro ku
Mi strzo stwa Świa ta Se nio rów i Ju nio rów
w Su mo od bę dą się w Kro to szy nie (5-6
wrze śnia).

(AN KA)

SUMO

Osaka szczęśliwa dla Polaków

2370 za wod ni ków, re pre zen tu ją -
cych 210 klu bów z 32 kra jów, star to -
wa ło w 13. Mię dzy na ro do wym Grand
Prix Ka ra te Po lish Open w Biel sku -
-Bia łej. Trzy brą zo we me da le wy wal -
czy li za wod ni cy UKS Sho dan Zdu ny.

Jest to naj więk szy tur niej ka ra te w tej
czę ści Eu ro py. W ka ta in dy wi du al nym ma -
ster C na trze cim stop niu po dium sta nął Ja -
ro sław Adam ski, tre ner UKS Sho dan. Brą -
zo we me da le w ka ta dru ży no wym zdo by ły
tak że zdu now kie dru ży ny: U'14 w skła dzie:

Ma tyl da Ozga, Zo fia Ducz mal oraz An na
Streu bel i U'12 w skła dzie: Mar ta Streu bel,
Zu zan na Szy mań ska i Na ta sza Adam ska.

Na pią tych miej scach zma ga nia za -
koń czy li Alek san dra Adam ska w ka ta po -
ni żej 8 lat oraz ze spół chłop ców (Ja kub
Ro mań ski, Ja kub For ma now ski i Mau ry -
cy Ma cia szek) w ka ta dru ży no wym U'18.
Po nad to Mar ta Streu bel by ła siód ma
w ka ta U'9, Ma tyl da Ozga upla so wa ła się
na dzie wią tej lo ka cie w ka ta U'14, a Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska za ję ła 15. po zy cję
w ka ta ju nio rek. (LE NA)

KARATE

Trzy razy brąz na Grand Prix
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W bel gij skim Bras scha at od by ły się
Mi strzo stwa Eu ro py Osób Nie sły szą -
cych w Ju do. Po cho dzą ca z Ko by li na
Na ta lia Brzyk cy wró ci ła z tur nie ju
z dwo ma me da la mi. 

Na ta lia wal czy ła w ka te go rii po wy -
żej 63 kg, w któ rej ry wa li zo wa ło jesz cze
pięć in nych za wod ni czek. W gru pie A po -
ko na ła 10: 0 ry wal kę z Ukra iny i prze gra -
ła 0: 10 z Ro sjan ką. W pół fi na le N. Brzyk -
cy zmie rzy ła się z ko lej ną za wod nicz ką
z Ro sji i rów nież jej nie da la ra dy, tym sa -
mym zdo by wa jąc brą zo wy me dal.
W zma ga niach dru ży no wych Na ta lia i jej
ko le żan ka, Do mi ni ka Bo lek, rów nież wy -
wal czy ły brąz.

– Emo cje opa dły, choć czu ję nie do syt
po wal ce z re pre zen tant ką Ro sji. Jed nak
po raż ki są po to, by się cze goś na -
uczyć – przy zna ła Na ta lia. – Mu szę za do -
wo lić się brą zo wym me da lem. Te raz tro -
chę od pocz nę, a póź niej cze ka mnie mnó -
stwo pra cy na ma cie, by zre ali zo wać swój
cel – zło to na igrzy skach olim pij skich. Ko -
lej ny przy sta nek to mi strzo stwa świa ta,
któ re od bę dą się w kwiet niu we Fran cji.

Do suk ce su N. Brzyk cy przy czy ni ło
się wie le osób. – Chcę im z ca łe go ser ca
po dzię ko wać. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru ję do mo je go tre ne ra – Ra do sła wa

Miś kie wi cza – za wspar cie, po moc, mo ty -
wa cję, za an ga żo wa nie i cięż ką pra cę ze
mną, abym mo gła osią gać jak naj lep sze
wy ni ki. Sło wa uzna nia na le żą się rów nież
le ka rzom i te ra peu tom, dzię ki któ rym
mo gę wal czyć wśród naj lep szych, a tak że
ca łej eki pie Lion Gro up oraz Pol skie mu
Związ ko wi Spor tu Nie sły szą cych za fi -

nan so wa nie mo je go szko le nia. Pra ca tych
lu dzi spra wia, że mo gę god nie re pre zen -
to wać Pol skę. Przede wszyst kim dzię ku ję
jed nak mo im wier nym ki bi com, ro dzi nie
i przy ja cio łom za to, że są ze mną na co
dzień w mo im spor to wym ży ciu – po -
wie dzia ła po cho dzą ca z Ko by li na spor t -
smen ka. (LE NA)

JUDO

Natalia Brzykcy na podium ME
ZAPASY

Siedem medali w Gnieźnie

Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce
na Mi strzo stwach Wo je wódz twa
Mło dzi ków i Dzie ci w Za pa sach. Za -
wo dy od by ły się w Gnieź nie. Eki pa
z Sul mie rzyc zdo by ła łącz nie sie dem
me da li i za ję ła pią te miej sce w kla -
sy fi ka cji klu bo wej. 

Zło te me da le w Gnieź nie wy wal czy li
Fi lip Cier nie jew ski w ka te go rii 100 kg,
Prze my sław Wi zner w kat. 57 kg oraz Le -
na Kro ma rek w kat. 24 kg. Na dru gim
stop niu po dium sta nął Szy mon Gi ba sie -
wicz w kat. 52 kg, a z brą zo wy mi krąż ka -
mi do do mów wró ci li Ty mo te usz Kot
w kat. 31 kg, Mi ko łaj Szy mań ski
w kat. 35 kg i To masz Ja siń ski

w kat. 42 kg.
W kla sy fi ka cji dru ży no wej na pierw -

szym miej scu zna la zła się Tę cza Śro da
Wiel ko pol ska (58 pkt.), a UKS Olim pij -
czyk za jął pią tą lo ka tę. 

Za pa śni cze zma ga nia swo ją obec no -
ścią za szczy ci li m. in. Da mian Gra bow ski
(za wod nik MMA wa gi cięż kiej, wie lo -
krot ny mistrz Pol ski, wi ce mistrz świa ta
i mistrz Eu ro py), po seł Pa weł Arndt, pre -
zy dent Gnie zna To masz Bu dasz, Ta de usz
To ma szew ski (prze wod ni czą cy Wiel ko -
pol skie go Zrze sze nia Lu do we Ze spo ły
Spor to we), Aga ta Mi kul ska (wi ce pre zes
Pol skie go Związ ku Za pa śni cze go) czy Sta -
ni sław Do la ciń ski (prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Spor tu Ra dy Mia sta Gnie zna).

(AN KA)

 
 

 



Ko lej ną po raż kę po niósł Piast Ko by -
lin. W XI ko lej ce na wła snym bo isku
uległ Ze fce Ko by la Gó ra 1: 3.

Od pierw szych mi nut spo tka nia

Piast prze wa żał. Nie ste ty, mi mo wie lu
wy kre owa nych sy tu acji strze lec kich miej -
sco wym nie uda ło się po ko nać bram ka rza
Ze fki. Za to go ście mo gli ob jąć pro wa dze -
nie, ale z sy tu acji sam na sam obron ną rę -

ką wy szedł ko by liń ski bram karz. Po tem
jed nak dwu krot nie ska pi tu lo wał. W 38.
mi nu cie wy nik otwo rzył Bła żej Ostry,
a pięć mi nut póź niej ten sam gracz wy ko -
rzy stał rzut kar ny i Ze fka pro wa dzi ła
do prze rwy 2: 0. 

Po zmia nie stron go spo da rze wzię li
się do pra cy i już dwie mi nu ty po wzno -
wie niu gry Ma te usz Oli kie wicz po ko nał
bram ka rza Ze fki. Piast dą żył do wy rów -
na nia, lecz nie przy nio sło to efek tu. Z ko -
lei w 81. mi nu cie Da wid Po nit ka strze lił
go la, tym sa mym usta la jąc re zul tat spo -
tka nia. Po tej po raż ce Piast spadł na 14.
miej sce w ta be li V li gi. 

(LE NA)

W XI ko lej ce V li gi Astra Kro to szyn
za gra ła na wy jeź dzie z dru ży ną SKP
Słup ca. Z trud ne go te re nu nasz ze -
spół wy wiózł kom plet punk tów, a go -
la na wa gę zwy cię stwa strze lił z rzu -
tu kar ne go Łu kasz Bu dziak.

W pierw szej po ło wie Astra na sta wi -
ła się na grę z kon try. Do bra gra w de fen -
sy wie spra wi ła, że go spo da rze, choć mie li
ini cja ty wę, nie po tra fi li so bie wy kre ować
do god nych sy tu acji strze lec kich.
Do prze rwy utrzy mał się wy nik bez -
bram ko wy.

Po zmia nie stron go ście nie co śmie -
lej za ata ko wa li i zmu sza li ry wa li do po -
peł nia nia błę dów. Po wrzut ce Da riu sza
Rey era bli ski szczę ścia był Adam Sta -
szew ski, lecz pił ka po je go strza le gło wą
mi nę ła bram kę słu pec kiej dru ży ny.
W 56. mi nu cie miej sco wi zu peł nie się
po gu bi li przy wy pro wa dza niu ak cji spod
wła snej bram ki, w efek cie cze go fut bo -
lów kę prze jął je den z kro to szy nian,
po czym zo stał sfau lo wa ny i sę dzia po -
dyk to wał je de nast kę. Rzut kar ny wy ko -
rzy stał Łu kasz Bu dziak. Jak się oka za ło,
był to klu czo wy mo ment spo tka nia,

gdyż wy nik 0: 1 utrzy mał się do koń co -
we go gwizd ka ar bi tra. 

W naj bliż szą so bo tę Astra za gra z Tu -
rem 1921 Tu rek. Mecz ro ze gra ny zo sta -

nie na bo isku w Sul mie rzy cach. Po czą tek
o go dzi nie 13.00. (LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Rzut karny na wagę trzech punktów

PIŁKA NOŻNA

Pelikan mocniejszy od Orła

W 11. ko lej ce li gi okrę go wej Bia ły
Orzeł zmie rzył się na wy jeź dzie z Pe li -
ka nem Gra bów. Nie ste ty, go spo da rze
zwy cię ży li 3: 1 i koź mi nia nie wró ci li
do do mów bez zdo by czy punk to wej.

W pierw szej po ło wie miej sco wi do -
mi no wa li i swo ją prze wa gę udo ku men to -
wa li dwo ma tra fie nia mi. W 16. mi nu cie
Łu kasz Mi łek otrzy mał pro sto pa dłe po -
da nie i mi mo asy sty trzech koź miń skich
de fen so rów umie ścił pił kę w siat ce.
Po chwi li Or ły mo gły wy rów nać, lecz fut -
bo lów ka po strza le Mi ko ła ja Szul ca tra fi -
ła w słu pek. A go spo da rze nie ba wem po -
now nie zna leź li spo sób na bram ka rza
z Koź mi na. Na 2: 0 pod wyż szył Ma te usz
Ma cia czyk. 

Krót ko po zmia nie stron dru gi raz te -
go dnia na li stę strzel ców wpi sał się Ł. Mi -
łek. W 53. mi nu cie ho no ro we go go la dla
Bia łe go Or ła strze lił Szy mon Haj dasz, po -
ko nu jąc gol ki pe ra ude rze niem gło wą.
W sa mej koń ców ce go ście mie li jesz cze
rzut kar ny, po dyk to wa ny za faul na Fi li pie
Oleś ko wie, ale z 11 me trów po my lił się
Mar cin Kacz ma rek. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast coraz niżej

Pelikan Grabów – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 3:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Łukasz Miłek (16'), 2:0 –
Mateusz Maciaczyk (29'), 3:0 – Łukasz
Miłek (49'), 3:1 – Szymon Hajdasz (53')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki, Bierla, Roszczak,
Zieliński, Konopka (75' Kaczmarek),
Maciejewski (46' Ratajczyk), Oleśków,
Wosiek, Borowczyk, Hajdasz, Szulc (65'
Kubot)  

SKP Słupca – Astra
Krotoszyn 0:1 (0:0)

BRAMKA: 0:1 – Łukasz Budziak (56'
karny)
ASTRA: Wojtkowiak – Nasalski,
Jankowski, Mizerny, Staszewski, Budziak
(90' Sępołowicz), Polowczyk, Reyer,
Schneider (83' Powalisz), Juszczak,
Lewandowski (85' Ishchuk)

Piast Kobylin 
– Zefka Kobyla Góra 1:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Błażej Ostry (38'), 0:2 –
Błażej Ostry (43' karny), 1:2 – Mateusz
Olikiewicz (47'), 3:1 – Dawid Ponitka
(81')
PIAST: Krawczyszyn – Kubiak, Wosiek,
Snela, Ratajczak, Szymanowski (75'
Larski), Olikiewicz, Wciórka, Smektała,
Wachowiak (70' Knuła), Kokot


