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DZIŚ W NU ME RZE 
� ŚWINKÓW

Charytatywna kolacja 
dla Zuzi

Czytaj na str. 5

� NA SYGNALE

Pożar hali produkcyjnej
Czytaj na str. 11

� NASZA AKCJA

Mamy dla Was 
KARTY PARTNERSKIE

Czytaj na str. 13

� SPORT

Koźmińskie Orły 
przegrały w finale 

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 8-9

11 LISTOPADA

Święto Niepodległości 
w naszym powiecie



Od 1 stycz nia 2020 ro ku PIT, CIT i VAT za -
pła cisz do urzę du skar bo we go wy łącz nie
zapo mo cą in dy wi du al ne go ra chun ku po -
dat ko we go (mi kro ra chun ku po dat ko we -
go). Swój nu mer mi kro ra chun ku moż na
spraw dzić już te raz wge ne ra to rze do stęp -
nym na stro nie po dat ki. gov. pl lub w do -
wol nym urzę dzie skar bo wym. Wy star czy
po dać swój nu mer PE SEL lub NIP. 

– In dy wi du al ny ra chu nek po dat ko wy,
tak zwa ny mi kro ra chu nek po dat ko wy, to
no we uprosz cze nie, przy go to wa ne przez Mi -
ni ster stwo Fi nan sów i Kra jo wą Ad mi ni stra -
cję Skar bo wą. Dzię ki nie mu od 1 stycz -
nia 2020 r. po dat nik bę dzie mieć swój je den,
sta ły, in dy wi du al ny ra chu nek, któ ry bę dzie
słu żyć do wpłat po dat ków PIT, CIT
iVAT– po wie dział Je rzy Kwie ciń ski – mi ni -
ster fi nan sów, in we sty cji i roz wo ju. 

Nu mer mi kro ra chun ku w szyb ki i pro -
sty spo sób mo żesz wy ge ne ro wać już dzi siaj
nastro nie po dat ki. gov. pl. Otrzy masz go rów -
nież w do wol nym urzę dzie skar bo wym.

Wy star czy, że po dasz swój PE SEL (gdy
je steś oso bą fi zycz ną) lub NIP (w przy pad ku
or ga ni za cji).

– Ge ne ra tor mi kro ra chun ku po dat ko -
we go dzia ła ca ło do bo wo, dzię ki te mu swój
nu mer moż na spraw dzić w każ dym cza sie
i miej scu, np. ko rzy sta jąc z te le fo nu czy ta ble -
tu. Ko rzy ścią dla po dat ni ków jest rów nież to,
że wy ge ne ro wa nie i pro wa dze nie mi kro ra -
chun ku jest cał ko wi cie bez płat ne – wy ja śnił
mi ni ster Kwie ciń ski. 

Nu mer nada wa ny jest każ de mu po dat -
ni ko wi i płat ni ko wi au to ma tycz nie – to zna -
czy, że nie wy ma ga skła da nia żad nych wnio -
sków do urzę du skar bo we go. Nu mer spraw -
dzisz w ge ne ra to rze na stro nie po dat ki. gov.
pl. Nie ko rzy staj zżad nych in nych stron in ter -
ne to wych lub np. nu me rów ra chun ków
otrzy ma nych e -ma ilem lub SMS -em. Mo gą
być one pró bą wy łu dze nia. Twój mi kro ra -
chu nek, oprócz Two je go iden ty fi ka to ra po -
dat ko we go, mu si za wie rać cy -
fry 1010 0071 222. Do tych cza so we ra chun -
ki urzę dów skar bo wych do wpłat PIT, CIT

i VAT po zo sta ną ak tyw ne do 31 grud -
nia 2019 r. 
Dzię ki mi kro ra chun ko wi po dat ko we mu: 
– w wy god ny i pro sty spo sób za pła cisz PIT,
CIT i VAT na je den, sta ły, in dy wi du al ny mi -
kro ra chu nek po dat ko wy – nie bę dziesz już
wy bie rać od dziel nych ra chun ków 
– szyb ko spraw dzisz nu mer mi kro ra chun ku
po dat ko we go w każ dym miej scu i cza sie 
– je śli prze pro wa dzisz się lub zmie nisz sie dzi -
bę fir my, da lej bę dziesz po słu gi wać się tym sa -
mym mi kro ra chun kiem po dat ko wym
– nie bę dziesz już szu kać obo wią zu ją cych nu -
me rów ra chun ków urzę dów skar bo wych
i ogra ni czysz licz bę omył ko wych prze le wów
na nie wła ści we kon to 
– mi kro ra chu nek po dat ko wy za pew ni szyb -
szą ob słu gę płat no ści PIT, CIT i VAT; szyb ciej
otrzy masz po trzeb ne za świad cze nia, np.
o nie za le ga niu w po dat kach. 

Wię cej in for ma cji na te mat mi kro ra -
chun ku po dat ko we go znaj dziesz na stro nie
po dat ki. gov. pl. 

(US)
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URZĄD SKARBOWY
Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już dziś! 

Szko ła Pod sta wo wa im. Ja na Paw -
ła II w Be ni cach wzię ła udział w ogól -
no pol skim kon kur sie dla
szkół  #OSE Wy zwa nie, zor ga ni zo wa -
nym przez  Na uko wą i Aka de mic ką
Sieć Kom pu te ro wą – Pań stwo wy In -
sty tut Ba daw czy i Mi ni ster stwo Cy -
fry za cji, we współ pra cy z Mi ni ster -
stwem Edu ka cji Na ro do wej. Pla ców -
ka z na sze go po wia tu zdo by ła głów -
ną na gro dę.

Na gro da mi w kon kur sie #OSE Wy -
zwa nie by ły mo bil ne pra cow nie mul ti -
me dial ne, dzię ki któ rym szko ły bę dą mo -
gły pro wa dzić cy fro we lek cje, a ucznio wie
ko rzy stać z in ter ne to wych za so bów edu -
ka cyj nych. W kon kur sie mo gły uczest ni -
czyć pla ców ki z miej sco wo ści do 50 ty się -
cy miesz kań ców.

Ko lej nym wa run kiem by ło zgło sze -
nie szko ły do pro jek tu Ogól no pol skiej Sie -
ci Edu ka cyj nej i pro gra mu „mLe gi ty ma -
cja szkol na”. Do dat ko wo by ła moż li wość
przy sła nia pra cy pla stycz nej pt. „Smart
szko ła”. Szan sę na wy gra ną zwięk sza ła
rów nież de kla ra cja zgło sze nia się do pro -
gra mów OSE He ro (pro mo cja ak tyw nych
na uczy cie li) oraz Co de We ek 2019 (or ga -
ni za cja wy da rzeń zwią za nych z pro gra -
mo wa niem kom pu te ro wym w ra mach
Eu ro pej skie go Ty go dnia Ko do wa nia). Ko -
mi sja kon kur so wa zde cy do wa ła o przy -

zna niu 764 na gród dla szkół w ca łej Pol -
sce, w tym dla pla ców ki z Be nic, a pod sta -
wą do ich przy zna nia by ła licz ba zdo by -
tych punk tów.

W ra mach Ogól no pol skiej Sie ci Edu -
ka cyj nej  szko ła w Be ni cach przy stą pi ła
do pro gra mów  OSE He ro  i Co de we -
ek 2019. Zgło szo no Ma rze nę Kar -
wik – ak tyw ną na uczy ciel kę, któ ra wy ko -
rzy stu je w pro ce sie na ucza nia no wo cze -
sne tech no lo gie. Ko lej nym wy zwa niem
by ła pra ca pla stycz na  „Smart szko -
ła” na te mat edu ka cji cy fro wej i in te li gent -
nej szko ły przy szło ści. Zwy cię ży ła pra ca
uczen ni cy kla sy VII – Zu zan ny Ła go dy.  

W ra mach  Co de We ek2019 zor ga -
ni zo wa no wy da rze nie pod ha słem  „Za -
ko do wa na szko ła”. W trak cie ob cho -
dów  Eu ro pej skie go Ty go dnia Ko do wa -
nia opla ka to wa no ca łą pla ców kę.
Ucznio wie kla sy VIII, któ rzy zo sta li go -
spo da rza mi te go świę ta, roz da li wszyst -
kim za pro sze nia do udzia łu w pro gra -
mie. Pod czas za jęć z in for ma ty ki obej -
rza no pre zen ta cję mul ti me dial ną, po -
świę co ną pro gra mo wa niu. Ko lej nym
waż nym wy da rze niem by ło spo tka nie
uczniów z Krzysz to fem Ba na sza -
kiem – in for ma ty kiem ze Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie. Pod czas za jęć
sta rał się on prze ka zać za sa dy lo gicz ne -
go my śle nia oraz zdro wej ry wa li za cji. 

(NO VUS)

SP BENICE

Zdobyli główną nagrodę
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26 paź dzier ni ka w Wie low si (gmi na
Kro to szyn) mia ło miej sce uro czy ste
otwar cie Wiej skie go Do mu Kul tu ry. 

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
Jo an na Król -Trąb ka – rad na sej mi ku wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go, An na Si ko -
ra – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej, Sta -
ni sław Na skręt ski – soł tys Wie low si.
Obiekt po świę cił ks. An drzej Ma tu szak,
pro boszcz Pa ra fii pw. Wszyst kich Świę -
tych w Wie low si.

– W imie niu mo ich pra cow ni ków
gra tu lu ję wam tak wspa nia łe go obiek tu.
Trze ba mieć ma rze nia, pla ny i do brze gło -
so wać. Sko ro wszyst ko się tak wspa nia le
uda ło, mo że my świę to wać. Ży czę wam
do brej za ba wy do sa me go ra na. Oby ten
mo ment utkwił wam na dłu go w wa szej
pa mię ci – po wie dział bur mistrz Kro to -
szy na. (NO VUS)

FOTOGALERIA i FILM 
na www.glokalna.pl

i www.facebook.com/glokalna

WIELOWIEŚ

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury

Zakoń czy ły się pra ce zwią za ne z re ali -
za cją pro jek tu „Po pra wa wi ze run ku
sa li Wiej skie go Do mu Kul tu ry w so łec -
twie Be stwin” w ra mach IX edy cji kon -
kur su „Pięk nie je wiel ko pol ska wieś”. 

War tość pro jek tu wy nio -
sła 112 122,74 zł, a kosz ty kwa li fi ko wa -
ne – 93 482,74 zł. Na tę in we sty cję gmi -
na otrzy ma ła do ta cję z sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go w kwo -
cie 30.000 zł. Z fun du szu so łec kie go Be -
stwi na po cho dzi ło 8 362,77 zł., a w bu -

dże cie gmi ny Zdu ny za bez pie czo -
no 55 119,97 zł. W ra mach pro jek tu wy -
rów na no pod ło ża be to no we, po ło żo no
wy kła dzi ny PCV do obiek tów uży tecz no -
ści pu blicz nej, od no wio no pod ło że drew -
nia ne sce ny, zde mon to wa no bo aze rię su -
fi to wą, uło żo no ekran za bez pie cza ją cy
z fo lii oraz izo la cji ciepl nej z weł ny mi ne -
ral nej o gru bo ści 15 cm i wy mie nio no
grzej ni ki, za mon to wa no no we opra wy
świe tlów ko we z lam pa mi LED. 

Sa lę moż na wy naj mo wać na uro czy -
sto ści ro dzin ne. (NO VUS)

BESTWIN

Remont zakończony

Już po raz je de na sty ki bi ce Le cha
Po znań na te re nie więk szo ści wiel -
ko pol skich cmen ta rzy, rów nież
w Kro to szy nie i Ko bier nie, zor ga ni zo -
wa li zbiór kę po wstań czą. W ra mach
tej ak cji zbie ra li do bro wol ne dat ki,
któ re prze zna cza ne zo sta ną na re -
no wa cję i od bu do wę gro bów po -
wstań ców wiel ko pol skich oraz
miejsc pa mię ci zwią za nych z tym
zwy cię skim zry wem nie pod le gło -
ścio wym.

– W tym ro ku na kro to szyń skim
cmen ta rzu pa ra fial nym oraz w Ko bier nie
uda ło nam się ze brać aż 16 104 zł. Z każ -
dym ro kiem kro to szy nia nie wspie ra ją nas
co raz hoj niej, a ak cja ki bi ców Le cha Po -
znań jest zna na co raz bar dziej – sko men -
to wa li fa ni Le cha Po znań ze Sto wa rzy sze -
nia Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo rza.

Dzię ki tym zbiór kom w ostat nich la -

tach na cmen ta rzu w Kro to szy nie uda ło
się po now nie po sta wić osiem na grob ków
po wstań ców wiel ko pol skich oraz od bu -
do wać na gro bek Wła dy sła wa Bo lew skie -
go i je go ro dzi ny. Or ga ni za to rom ak cji za -
le ża ło na tym, aby je den z lo kal nych do -
wód ców po wsta nia w set ną rocz ni cę spo -
czy wał w od no wio nym gro bie. 

Na wspo mnia ne re no wa cje wy da no

już 26 435 zł. Środ ki te po zwo li ły oca lić
naj bar dziej znisz czo ne na grob ki, prze zna -
czo ne do ka sa cji. Or ga ni za to rzy in for mu -
ją, że każ dy, kto chciał by wes przeć tę ini -
cja ty wę, mo że się zgło sić po przez pro fil
na Fa ce bo oku (Kro to szyń scy Fa na ty cy
Ko le jo rza) lub ma ilo wo (fckro to -
szyn@gma il.com).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Kibice zorganizowali zbiórkę powstańczą

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 1 w Kro to szy nie od był się
Po wia to wy Kon kurs Wier szy i Pie śni
o Te ma ty ce Pa trio tycz nej LOK
pod pa tro na tem sta ro sty kro to szyń -
skie go. 

W eli mi na cjach uczest ni czy li ucznio -
wie szkół śred nich oraz pod sta wo wych
z na sze go po wia tu. Ju ry mia ło nie ła twe
za da nie, gdyż po ziom był bar dzo wy so ki.
W każ dej z ka te go rii wy ło nio no trzech fi -
na li stów. 

W śpie wie pierw sze trzy miej sca
przy zna no Ja ku bo wi Mar ci szo wi (Ze -
spół Szkół Po nad pod sta wo wych im. J.
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp.), Nad ii
Ba chórz (ZSP nr 1 w Kro to szy nie)
i Ka ta rzy nie Kacz ma rek (ZSP nr 1
w Kro to szy nie). W re cy ta cji trium fo -
wał Pa weł Ja gła (ZSP im. J. Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp.), wy prze dza jąc
Klau dię Ho rak (I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. H. Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie) i Ga brie lę Ulkę (I LO im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie). Po nad to wy -
róż nio no re pre zen tant kę szkół pod sta -
wo wych, Aga tę Sta ni sław ską z Koź mi -
na Wlkp. 

Na gro dy ufun do wa ne przez Sta ro -
stwo Po wia to we wrę czał An drzej Wi -
chłacz, na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby -
wa tel skich i Za rzą dza nia Kry zy so we go.
J. Mar cisz oraz N. Ba chórz bę dą re pre -
zen to wać nasz po wiat w ku ra to ryj nym
kon kur sie w Po zna niu, któ ry od bę dzie
się 5 grud nia.

(AN KA)

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Patriotyczne strofy
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Bur mistrz Koź mi na Wlkp.
Ma ciej Brat bor ski i skarb -
nik An drzej Se rek pod pi sa li
w Wiel ko pol skim Urzę dzie
Wo je wódz kim umo wę
na do fi nan so wa nie in we -
sty cji „Prze bu do wa dro gi
w Li pow cu (II etap)”. Środ ki
w wy so ko ści 72 075 zł po -
cho dzą z Fun du szu Dróg
Sa mo rzą do wych.

II etap prze bu do wy po le gał
na wzmoc nie niu i od no wie niu ist nie ją cej
kon struk cji dro gi oraz wy ko na niu po bo -
cza. Wy re mon to wa no od ci nek o dłu go -
ści 341 me trów. Pra ce za koń czy ły się la -
tem te go ro ku i zo sta ły sfi nan so wa ne
w ca ło ści z bu dże tu gmi ny.

Jed no cze śnie koź miń ski sa mo rząd
zło żył wnio sek o do fi nan so wa nie tej in we -
sty cji z bu dże tu pań stwa w ra mach Fun du -
szu Dróg Sa mo rzą do wych i uda ło się je po -

zy skać. FDS to kom plek so wy in stru ment
wspar cia re ali za cji za dań na dro gach za rzą -
dza nych przez jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go. Jak po da je por tal Wiel ko pol -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go, z te go fun -
du szu, w ra mach li sty re ko men do wa nej
przez wo je wo dę wiel ko pol skie go, w ca łym
wo je wódz twie zo sta nie zre ali zo wa nych 56
za dań po wia to wych oraz 131 gmin nych
na łącz ną kwo tę 288 032 438 zł.

(NO VUS)

GMINA KOŹMIN WLKP.

Dofinansowanie na drogę w Lipowcu

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
zor ga ni zo wa ła ko lej ne spo tka nie
Klu bu Mam, któ re od by ło się w ha li
spor to wo -wi do wi sko wej. Po świę co -
ne by ło ono je sie ni.

Dzie ci wy słu cha ły opo wia da nia pt.
„Jeż”, by na stęp nie stwo rzyć je sien ny dy wan,
na któ rym moż na by ło zna leźć da ry tej ko lo -
ro wej po ry ro ku – li ście, kasz ta ny, grzy by i ja -
rzę bi nę. Nie za bra kło też za baw ru cho wych,

ta kich jak li ście na wie trze, zbie ra nie grzy -
bów, ma lo wa nie ko lo ro wych li ści i je ży ków,
a tak że od ga dy wa nia je sien nych za ga dek.

Bi blio te ka za pra sza dzie ci w wie ku
od 2 do 4 lat wraz z ro dzi ca mi lub opie ku -
na mi (bab cie, dziad ko wie, cio cie, nia nie)
na wspól ne za ba wy, któ re po zwa la ją ma -
lu chom od kry wać świat. Za ję cia są bez -
płat ne i od by wa ją się za wsze w czwart ki,
w go dzi nach 10.00-12.00.

OPRAC. (AN KA)

W paź dzier ni ku wy cho waw cy Huf ca Pra cy w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa li na krę giel ni OSiR Wod nik za wo -
dy bow lin go we. W szran ki sta nę ło dzie wię cio ro za -
wod ni ków.

Uczest ni cy za wo dów re pre zen to wa li Szko łę Pod sta wo -
wą z Od dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy w Kro to szy -
nie oraz Bran żo wą Szko łę I Stop nia „Fa cho wiec” w Kro to -
szy nie. Do ry wa li za cji za pro szo no oso by wy róż nia ją ce się
w szko le i na prak ty kach za wo do wych. 

Ce lem za wo dów by ła po pu la ry za cja ak tyw ne go wy po -
czyn ku i wy ło nie nie re pre zen tan tów na Re gio nal ne Mi -
strzo stwa OHP w Bow lin gu, któ re od bę dą się w li sto pa dzie
w Ostro wie Wlkp.

Naj lep sze wy ni ki osią gnę li Kon rad Alek san drzak, Ol ga
Wy du ba, Mar cin Chu dy oraz Krzysz tof Bo row czyk.

(AN KA)

REKREACJA

Rywalizacja na kręgielni

5 li sto pa da w sa li szkol nej przy pla -
cu An drze ja Gla be ra w Ko by li nie zor -
ga ni zo wa no co rocz ne spo tka nie
edu ka cyj ne z oka zji Świę ta Drze wa.

Przy by li na nie człon ko wie miej sco -
we go ko ła Pol skie go Związ ku Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów oraz
pa nie z kół go spo dyń wiej skich.

Uczest ni cy spo tka nia obej rze li fil my
o te ma ty ce eko lo gicz nej, opo wia da ją ce
o zna cze niu wo dy w ży ciu czło wie ka oraz
o drew nie ja ko za po mnia nym su row cu
w bu dow nic twie.  Wie le mó wio no
o oszczę dza niu wo dy. Zwró co no uwa gę
na to, cze go nie wol no wrzu cać do ka na li -
za cji sa ni tar nej. 

Bur mistrz To masz Le siń ski z po mo -
cą pre zen ta cji omó wił in we sty cje zre ali -
zo wa ne w tym ro ku przez gmi nę, rów -
nież we współ pra cy z po wia tem kro to -
szyń skim. Wszy scy ze bra ni otrzy ma li sa -
dzon ki drzew ka z ga tun ku brzo za do -
oren bos, któ re po sa dzą w swo ich ogro -
dach.      

(NO VUS)

KOBYLIN

Ekologiczne spotkanie
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8 li sto pa da w Kro to szy nie wy stą pił
Ka ba ret Mo ral ne go Nie po ko ju. Licz -
nie zgro ma dzo na w ha li pu blicz ność
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

by ły pre mie ro we, nie zna ne z In ter ne tu
czy te le wi zji, a na wet eks plo atu ją ce no we
for my, z któ rych ka ba ret ów wcze śniej nie
ko rzy stał. 

Śmie chu by ło co nie mia ra i wszy scy
wi dzo wie wy śmie ni cie się ba wi li. Kto nie
był, niech ża łu je! (NO VUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ROZRYWKA

Kabaret Moralnego Niepokoju w Krotoszynie

11 li sto pa da w re stau ra cji Prze piór -
ka w Świn ko wie zor ga ni zo wa no ko -
la cję cha ry ta tyw ną na rzecz Zu zi Ku -
rosz czyk. Da nia przy go to wa li re no -
mo wa ni ku cha rze.

Zu zia Ku rosz czyk uro dzi ła się w 25.
ty go dniu cią ży z wa gą 800g w wy ni ku od -
kle je nia się ło ży ska. Ma za so bą 83 dni
dra ma tycz nej wal ki o ży cie w szpi ta lu.
Dziew czyn ka zma ga się z wie lo ma przy -
pa dło ścia mi, wy wo ła ny mi przed wcze -
snym uro dze niem. Ra tun kiem dla Zu zi
jest re ha bi li ta cja me to dą Voj ty, jed nak
aby przy no si ła wy ma ga ne efek ty, po trze -
ba 4-5 se sji dzien nie. Dziew czyn ka po -
trze bu je rów nież opie ki oku li stycz nej
oraz kon tro li kil ku in nych spe cja li stów.

Kon sul ta cje u ty lu le ka rzy oraz le cze nie
wią żą się z ogrom ny mi kosz ta mi. 

Ce lem cha ry ta tyw nej ko la cji by ło
uzbie ra nie kwo ty 30 000, któ ra wy star -

czy ła by na pięć da wek le ku dla Zu zi. I ten
cel uda ło się zre ali zo wać! Jed nak do kład -
na kwo ta, ja ką ze bra no pod czas te go wy -
da rze nia, jesz cze nie by ła zna na w mo -
men cie za my ka nia te go nu me ru Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. 

Gru pa naj lep szych ku cha rzy w kra -
ju, z To ma szem Pta kiem, wy stę pu ją cym
nie gdyś w pro gra mie „Hell's Kit chen”,
przy go to wa ła dla przy by łych go ści sze -
ścio da nio wą ko la cję, do któ rej po da no
spe cjal nie do bra ne wi no. Oprócz wy -
kwint ne go je dze nia uczest ni cy im pre zy
mo gli li czyć na ucie chę dla oka i ucha.
Swo je umie jęt no ści ta necz ne za pre zen to -
wa li bo wiem kro to szy nia nin Szy mon
Staś ko wiak wraz ze swo ją part ner ką, Zu -

zan na Ryś. Pa ra ta zdo by ła w tym ro ku
ty tuł mi strzów Pol ski w kla sie ta necz -
nej C w sty lu stan dar do wym. Ich wy stęp
za chwy cił wszyst kich go ści. 

Oprócz tan ce rzy na sce nie po ja wi ła
się Mo ni ka Urlik, wo ka list ka, któ ra
w 2011 ro ku wzię ła udział w pro gra mie
te le wi zyj nym ,,The Vo ice of Po land” i uda -
ło jej się do trzeć do pół fi na łu. Jej kon cert
na pew no przy padł wszyst kim do gu stu. 

Zor ga ni zo wa no też li cy ta cje. Moż na
by ło wy li cy to wać m. in. ko la cję w to wa -
rzy stwie Mi che la Mo ra na. Prze pro wa dzo -
no tak że lo te rię fan to wą oraz zbiór kę plu -
sza ków, któ re zo sta ną do star czo ne oso bi -
ście przez ku cha rzy do Szpi ta la On ko lo -
gicz ne go w War sza wie. 

(LE NA)

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

WYDARZENIE

Charytatywna kolacja dla Zuzi 
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6 li sto pa da Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich mie ni ła się bar wa mi bia ło -
-czer wo ny mi. Ucznio wie przy go to wa li sto isko,
na któ rym każ dy miał oka zję skosz to wać tra dy cyj -
nych ro ga li mar ciń skich oraz ga le ret ki w bar wach
bia ło -czer wo nych. 

Ak cję zor ga ni zo wa no w oka zji zbli ża ją ce go się Świę -
ta Nie pod le gło ści. Ze bra ne ze sprze da ży środ ki zo sta ną
prze zna czo ne na po trze by szko ły, zwłasz cza na dzia łal -
ność kół ka pa trio tycz ne go, pro wa dzo ne go przez Sła wo -
mi rę Ka lak. (NO VUS)

SP NR 1 KROTOSZYN

Patriotyczna
Jedynka

W Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym im. Ks. J. Twar dow -
skie go w Ko na rze wie od był się Re -
gio nal ny Mi tyng Jaz dy Kon nej Olim -
piad Spe cjal nych.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Klub
Spor to wy Hu ra gan,  dzia ła ją cy w ko na -
rzew skiej pla ców ce, Od dział Re gio nal ny
Olim piad Spe cjal nych Ko nin, Sto wa rzy -
sze nie „Mo ty lek” przy SOSW w Ko na rze -
wie i sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. 

Za wo dy prze pro wa dzo no z ca łym ce -
re mo nia łem olim piad spe cjal nych.
Przy dźwię kach hym nu olim piad spe cjal -
nych fla gę wnie śli naj lep si spor tow cy
ośrod ka. Po zło że niu przy się gi olim pij -
skiej roz po czę ła się ry wa li za cja w czte rech
kon ku ren cjach – ujeż dża niu na po zio -
mie CI w stę pie, ujeż dża niu na po zio mie
BI w kłu sie, a tak że jeź dzie in dy wi du al nej

i jeź dzie z ase ku ra cją, a więc na to rze prze -
szkód na po zio mie CI i CS. 

Sę dzia mi by li Sła wo mir Pia sny i Mar -
cin Kło poc ki – hi po te ra peu ci z Ko na rze -
wa – oraz Bog dan Mar sza łek – in struk tor
jeź dziec twa z Hu ty. W prze rwie mię dzy

kon ku ren cja mi wi dzo wie ry wa li zo wa li
w kon kur sach spor to wych i pla stycz -
nym – „Koń – nasz przy ja ciel”. Za wo dom
to wa rzy szy ła tak że wy sta wa ple ne ro wa
fo to gra fii „W świe cie ko ni”.

(NO VUS)

KONARZEW

Zawody dla miłośników jazdy konnej

3 li sto pa da w sa li szkol nej przy uli -
cy Kro to szyń skiej w Ko by li nie
miesz kań cy mie li oka zję obej rzeć
in sce ni za cję II czę ści „Dzia dów”
Ada ma Mic kie wi cza, przy go to wa ną
przez uczniów kla sy VIII miej sco wej
Szko ły Pod sta wo wej. Licz na wi dow -
nia grom kim aplau zem wy ra zi ła
swój po dziw dla uczniów, któ rzy wy -
ka za li się nie ma ły mi ta len ta mi ak -
tor ski mi.

Po mysł wy sta wie nia II czę ści „Dzia -
dów” zro dził się pod ko niec po przed nie go
ro ku szkol ne go, kie dy to ucznio wie (wów -
czas VII kla sy) oma wia li to dzie ło na lek -
cjach z po lo ni stą, Łu ka szem Ja nu rą. – Za -
świ ta ła wów czas myśl, że do brze by ło by
wy sta wić ten dra mat na na szej ko by liń -
skiej sce nie przy oka zji Za du szek. Jed no -
cze śnie po ja wi ły się wąt pli wo ści – utwór
na pi sa ny 200 lat te mu, ar cha icz ny ję zyk,
tekst pi sa ny wier szem, lu dycz ność – kto

to zro zu mie? Mi mo wszyst ko po sta no wi -
li śmy spró bo wać – mó wią Klau dia Wa -
cho wiak i Ju lia Jar ka, uczen ni ce, któ re
wcie li ły się w ro le zjaw, Jó zi i Ró zi. 

W przy go to wa nie spek ta klu wło żo no
wie le pra cy. W in sce ni za cji wzię li udział
nie mal wszy scy ucznio wie kla sy VIIIa
oraz kil ko ro z klas VIIIb i VIIIc. – Przed -
sta wie nie opie ra ło się na pra cy ze spo ło -
wej. Po mył ka jed ne go z ak to rów mo gła by
ze psuć ca ły trud. Każ dy jed nak przy go to -
wał się su mien nie i wszyst ko wy szło tak,
jak po win no. By ły śmy szczę śli we i za do -
wo lo ne. Nie któ re ro le wy ma ga ły du że go
po świę ce nia i wie le na uki, gdyż by ły bar -
dzo dłu gie – opo wia da ją uczen ni ce. 

In sce ni za cja spodo ba ła się wi dzom,
któ rzy na gro dzi li uczniów grom ki mi bra -
wa mi i sło wa mi uzna nia. Mło dzi ak to rzy
ce lu ją co spro sta li trud ne mu wy zwa niu.

(NO VUS)

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

KOBYLIN

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”
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7 li sto pa da w Mu zeum Re gio nal nym
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka zor ga ni -
zo wa no ósme „Mu ze al ne spo tka nie
z hi sto rią”. Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek -
tor tej in sty tu cji, zre fe ro wał prze bieg
oku pa cji nie miec kiej w Kro to szy nie
pod czas II woj ny świa to wej.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no w związ ku
z 80. rocz ni cą wy bu chu II woj ny świa to -
wej i tym sa mym 80. rocz ni cą za ję cia Kro -
to szy na przez hi tle row skie go oku pan ta.
Jed no cze śnie zwień czy ło ono wy sta wę
„Kro to szyn w cie niu swa sty ki”, któ ra pre -
zen to wa na by ła na kro to szyń skim ryn ku,
a po tem w sa li wy staw cza so wych mu -
zeum. Rze czo na eks po zy cja sta no wi ła
wy strój to wa rzy szą cy pre lek cji.

Przy oka zji za pre zen to wa na zo sta ła
naj now sza pu bli ka cja kro to szyń skie go
mu zeum, rów nież pod ty tu łem „Kro to -
szyn w cie niu swa sty ki”. Opra co wa na
przez Pio tra Mi ko łaj czy ka, 52-stro ni co wa
książ ka jest wzbo ga co na bli sko 250 fo to -
gra fia mi, czę sto uni ka to wy mi. 

– We wrze śniu bie żą ce go ro ku ob -
cho dzi li śmy tra gicz ną w dzie jach na sze go
kra ju 80. rocz ni cę wy bu chu II woj ny
świa to wej. Rocz ni ca ta jest nie ro ze rwal -
nie zwią za na z wal ka mi, ja kie 1 wrze -

śnia 1939 ro ku to czy ły się o Kro to szyn.
Dwa dni póź niej, wraz z za ję ciem mia sta
przez woj ska nie miec kie, roz po czę ła się
bli sko pię cio let nia, bru tal na oku pa cja.
Kro to szyn z cza sem wcie lo no, wraz z ca -
łym „Kra jem War ty”, w gra ni ce III Rze -
szy. W związ ku ze wspo mnia ną rocz ni cą
Mu zeum Re gio nal ne w Kro to szy nie
przy go to wa ło po świę co ne tym wy da rze -
niom lek cje mu ze al ne, kon kur sy, im pre -
zę re kon struk cyj ną oraz wy sta wę ple ne -
ro wą. Wszyst kie te ini cja ty wy spo tka ły
się z po zy tyw nym od dźwię kiem nie tyl ko
wśród miesz kań ców Kro to szy na, ale tak -

że wśród od wie dza ją cych mia sto go ści.
Na wią zu jąc do licz nych próśb o opra co -
wa nie za war te go na wspo mnia nej eks po -
zy cji ple ne ro we go ma te ria łu, po sta no wi -
li śmy wy dać ni niej szą pu bli ka cję – czy ta -
my we wstę pie książ ki „Kro to szyn w cie -
niu swa sty ki”. 

Do wo dem spo re go za in te re so wa nia
wspo mnia ną pu bli ka cją by ło spo tka nie
w kro to szyń skim mu zeum, na któ re
przy by ło ok. 100 osób. Or ga ni za to rzy
przy zna li, że prze ro sło to ich ocze ki wa -
nia.

(NO VUS)

HISTORIA

Krotoszyn w cieniu swastyki

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie prze pro wa -
dzo no wy bo ry ław ni ków do Są du Re -
jo no we go w Kro to szy nie oraz do Są -
du Re jo no we go w Ostro wie Wiel ko -
pol skim – Są du Pra cy na la ta 2020-
2023.

Ław ni cy to oso by, któ re w spo sób nie -
za wo do wy peł nią funk cję sę dziów spo łecz -
nych. Wcho dzą w skład są du za rów no
w spra wach kar nych, jak i cy wil nych. Na le -
ży pod kre ślić, że ław nik, po dob nie jak sę -
dzia, jest nie za leż ny i pod le ga je dy nie Kon -
sty tu cji oraz od po wied nim usta wom. Mo -
że nim zo stać oso ba, któ ra ma peł nię praw

cy wil nych i oby wa tel skich, przy jed no cze -
snym po sia da niu oby wa tel stwa pol skie go.
Po nad to mu si mieć ukoń czo ne 30 lat.

We dług prze pi sów gło so wa nie mu -
sia ło się od być w try bie taj nym, więc po -
wo ła no ko mi sję skru ta cyj ną w skła dzie:
Grze gorz Maj chrzak (prze wod ni czą cy),
Da rian Pa szek i Ar ka diusz Stel ma szyk.
Na ław ni ków do Są du Re jo no we go w Kro -
to szy nie zgło szo no Ada ma Bor kie wi cza,
Ja ro sła wa Ku le szę i Bog da na Miś kie wi cza,
a do Są du Re jo no we go w Ostro wie
Wlkp. – Są du Pra cy – Ma rio lę Mą drosz -
kie wicz. Rad ni jed no gło śnie po par li
wszyst kie kan dy da tu ry.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Radni wybrali ławników
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WYDARZENIE

Patriotyczny bieg po raz piąty w naszym mieście!
W po nie dzia łek, a więc w 101. rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści, bli sko 600 osób wzię ło udział w V Kro to szyń skim Bie gu Nie pod le gło -
ści. Ce lem im pre zy by ła in te gra cja miesz kań ców w dniu naj waż niej sze go
świę ta pań stwo we go.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sto wa rzy sze nie Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa -
tel ska i Oby wa tel skie Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we. Pod czas wspól ne go od śpie wa na
„Ma zur ka Dą brow skie go” wszy scy uczest ni cy usta wi li się tak, by stwo rzyć bia ło -czer -
wo ną fla gę. Efekt był na praw dę im po nu ją cy.

Na kro to szyń skim ryn ku roz grzew kę dla wszyst kich uczest ni ków po pro wa dził Ce -
za ry Gren da. Po roz ru sza niu mię śni kil ku set mi ło śni ków bie ga nia, odzia nych w bia ło -
-czer wo ne bar wy, z fla ga mi na ro do wy mi, ru szy ło na tra sę. Wie lu z nich pcha ło wóz ki
z dzieć mi, in nym to wa rzy szy ły ich czwo ro noż ne pu pi le. 

Na twa rzach wszyst kich bie ga czy by ło wi dać ra dość i za do wo le nie. – Chcia łam wy -
star to wać w tym bie gu, by re kre acyj nie uczcić ko lej ną rocz ni cę od zy ska nia przez nasz
kraj nie pod le gło ści i w ten spo sób wy ra zić swój pa trio tyzm – oznaj mi ła już na me cie
jed na z uczest ni czek im pre zy. – Wraz z gru pą zna jo mych stwier dzi li śmy, że nie mo że
nas tu za brak nąć. To szcze gól ny dzień dla na sze go kra ju – pod kre śli ła in na. 

Dla pierw szych 300 bie ga czy or ga ni za to rzy przy go to wa li oko licz no ścio we me da le.
Dla wszyst kich uczest ni ków prze wi dzia no roz grze wa ją cą gro chów kę. Każ dy też mógł
wziąć udział w lo te rii fan to wej.

(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
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UROCZYSTOŚCI

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
W ca łym po wie cie od by ły się uro czy sto ści z oka zji 101. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Skła da no kwia ty przy po mni kach pa mię ci, or ga ni zo wa no uro czy ste aka de mie, by ło wspól -
ne śpie wa nie hym nu pań stwo we go. We wszyst kich tych wy da rze niach uczest ni czy ły set ki miesz kań ców gmin na sze go po wia tu.

KROTOSZYN. Jak co roku uczestnicy uroczystości wyruszyli z krotoszyńskiego rynku. W marszu udział
wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, organizacji i szkół. Złożono wieńce
kwiatów na placu Wolności.

KOBYLIN. Uroczystości odbyły się na placu Andrzeja Glabera, przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Światowej. Orkiestra Dęta działająca przy OSP Kobylin zagrała piękny
koncert pieśni patriotycznych.

KOŹMIN WLKP. Korowód uczestników uroczystości przemaszerował ulicami miasta. Przy pomniku
Wolności delegacje złożyły wiązanki kwiatów, odśpiewano przy tym „Rotę” i hymn narodowy. 

SULMIERZYCE. Po uroczystej Mszy świętej mieszkańcy udali się korowodem na rynek. Tam przy
pomniku Wdzięczności złożone zostały wiązanki kwiatów i odśpiewano hymn Polski.

ROZDRAŻEW. Mieszkańcy przemaszerowali ulicami gminy na teren pobliskiego cmentarza. Tam
złożono wieńce kwiatów oraz znicze przy tablicy upamiętniającej Poległych za wolność ojczyzny 1918-1920.

ZDUNY. Po uroczystej Mszy świętej, w asyście Orkiestry Dętej z Sulmierzyc i z udziałem władz
samorządowych, pocztów sztandarowych oraz delegacji, złożono kwiaty przy Mogile Powstańczej, pomniku
Ofiar Totalitaryzmów i pomniku Wdzięczności na placu 700-lecia.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIE I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna
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Z POLICJI

Nie bądźmy obojętni!
W związ ku ze zbli ża ją cym się zi mo -
wym okre sem ni skich tem pe ra tur
po li cjan ci z ko men dy po wia to wej
w Kro to szy nie oraz funk cjo na riu sze
Stra ży Miej skiej pod ję li dzia ła nia pre -
wen cyj ne, zmie rza ją ce do za po bie -
ga nia zgo nom bez dom nych, osób sa -
mot nych i w po de szłym wie ku
na sku tek wy zię bie nia or ga ni zmu.

Jak co ro ku po li cjan ci z pio nu pre -
wen cji i straż ni cy miej scy bę dą pa tro lo wa -
li miej sca, w któ rych mo gą prze by wać
oso by bez dom ne, a w przy pad ku na po -
tka nia ta kich lu dzi bę dą pro po no wać im
schro nie nie w pla ców kach na te re nie na -
sze go po wia tu.

Na le ży pa mię tać, że oso by bez dom -
ne to nie za wsze tyl ko pi ja cy czy chu li ga -
ni. To tak że oso by, któ re stra ci ły pra cę,
któ rym nie po szczę ści ło się w ży ciu lub
od któ rych od wró ci ła się ro dzi na. Dla te go
kro to szyń ska po li cja ape lu je, aby nie za po -
mi nać o nich i li czy na po moc ze stro ny
miesz kań ców po wia tu.

– Pro si my o za in te re so wa nie się lo -
sem swo ich są sia dów bądź in nych zna -
nych wam osób, któ re są bez dom ne, nie -
peł no spraw ne, sa mot ne i w po de szłym
wie ku, a wy ma ga ją po mo cy. Po móż cie im
oso bi ście bądź po in for muj cie o tym po li -

cję. Nie na le ży rów nież prze cho dzić obo -
jęt nie obok osób nie trzeź wych, a szcze -
gól nie tych pod znacz nym wpły wem al -
ko ho lu. Pań stwa te le fon na po li cję, in for -
mu ją cy o ta kich oso bach, mo że je ustrzec
przed za mar z nię ciem. Każ dy śpią cy
na ław ce, osła bio ny czy nie trzeź wy czło -
wiek to sy gnał do dzia ła nia dla funk cjo na -
riu szy. Po li cjan ci nie są jed nak w sta nie
być wszę dzie. Dla te go zwra ca my się
do pań stwa z ape lem, aby nie igno ro wać
ta kich osób. Noc spę dzo na zi mą na ław ce
czy na klat ce scho do wej, przy do dat ko -
wym osła bie niu or ga ni zmu, mo że skoń -
czyć się dla nich tra gicz nie. Nie bądź my
obo jęt ni! Te le fon prze chod nia już nie raz
ura to wał czy jeś ży cie – czy ta my w ko mu -
ni ka cie Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. Że by zgło sić da ne zda rze -
nie, na le ży za dzwo nić pod nu mer alar mo -
wy 112 lub na po li cyj ny te le fon za ufa -
nia – 62 725 52 97.

(NO VUS)
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NA DRODZE

Straciła panowanie 
nad pojazdem

4 li sto pa da na uli cy Łą ko wej w Kro -
to szy nie do szło do wy pad ku dro go -
we go. Kie ru ją ca sa mo cho dem oso -
bo wym stra ci ła pa no wa nie nad po -
jaz dem, któ ry na stęp nie ude rzył
w drze wo.

Sa mo cho dem prócz kie ru ją cej je cha -
ły jesz cze dwie oso by. Po udzie le niu
pierw szej po mo cy zde cy do wa no o we -
zwa niu he li kop te ra ra tun ko we go w ce lu
prze trans por to wa niu po szko do wa nych
do naj bliż szej pla ców ki me dycz nej. Śmi -
gło wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go wy lą do wał przy ogród kach dział ko -
wych. Po prze pro wa dze niu wstęp nej ob -

duk cji oka za ło się, że dwie oso by mu szą
zo stać prze trans por to wa ne do szpi ta la
w ce lu wy ko na nia do dat ko wych ba dań
dia gno stycz nych. 

– Do zda rze nia do szło nie da le ko
skrzy żo wa nia z uli cą Ty czyń skie go. Sa -
mo chód mar ki Ci tro en c1 zje chał z jezd -
ni na po bo cze, po czym ude rzył w drze -
wo. Ze wstęp nych in for ma cji wy ni ka, że
kie ru ją ca ko bie ta nie do sto so wa ła pręd ko -
ści jaz dy do pa nu ją cych wa run ków at -
mos fe rycz nych. By ła trzeź wa. Zo sta ła
uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 500 zł – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie. (NO VUS)

NA DRODZE

Groźny wypadek na krajówce

Czte ry oso by po szko do wa ne i roz bi ty
sa mo chód to bi lans wy pad ku, do ja -
kie go do szło w no cy 1 li sto pa da
na dro dze kra jo wej w miej sco wo ści
Ro ma nów.

Na miej sce zda rze nia wy sła no za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i z jed no stek OSP w Ku kli -
no wie i Ko by li nie oraz Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go i po li cję. 

Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo wy
mar ki BMW wy padł z jezd ni i za trzy mał
się na po bli skim po lu. Po dró żo wa ły nim
czte ry oso by. W chwi li przy by cia stra ża -
ków dwie z nich na dal znaj do wa ły się
w roz bi tym po jeź dzie. 

Każ dy z uczest ni ków wy pad ku od czu -

wał skut ki zda rze nia, więc stra ża cy udzie li -
li wszyst kim od po wied niej po mo cy. Oso by
znaj du ją ce się w sa mo cho dzie ewa ku owa -
no na ze wnątrz, a po zo sta łych po szko do -
wa nych umiesz czo no w po jaz dach po żar -
ni czych pod ob ser wa cją ra tow ni ka. 

Na stęp nie uczest ni ka mi wy pad ku
za ję li się ra tow ni cy me dycz ni. Po prze pro -
wa dze niu ba dań w ka ret ce po go to wia we -
zwa no do dat ko wą ka ret kę w ce lu prze -
wie zie nia wszyst kich po szko do wa nych
do szpi ta la. 

Stra ża cy w uszko dzo nym po jeź dzie
odłą czy li aku mu la tor, wy cie ku pły nów
eks plo ata cyj nych nie stwier dzo no. Z ko lei
funk cjo na riu sze po li cji prze pro wa dzi li
nie zbęd ne czyn no ści do cho dze nio we. 

(AN KA)

W no cy 7 li sto pa da w ha li pro duk cyj -
nej w miej sco wo ści Bia ły Dwór (gmi -
na Koź min Wlkp.) wy buchł po żar.
Na szczę ście nie by ło osób po szko -
do wa nych.

Na ak cję wy sła no za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz z jed no stek OSP w Koź mi nie Wlkp.,
Czar nym Sa dzie, Wał ko wie i Bo rzę cicz -
kach. We zwa no tak że wspar cie z po wia -
tów ościen nych – si ły i środ ki wcho dzą ce
w skład plu to nu ra tow ni cze go z po wia tu
ja ro ciń skie go (JRG Ja ro cin, OSP Ra cen -
dów, OSP Wi ta szy ce, OSP Ja ra cze wo),
pod no śnik hy drau licz ny z KP PSP Go -
styń, kon te ner ze sprzę tem ochro ny ukła -
du od de cho we go z KP PSP Ostrów
Wlkp., ba ta lio no wy sa mo chód do wo dze -
nia i łącz no ści z KW PSP Po znań oraz
Gru pę Ope ra cyj ną Wiel ko pol skie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go.

Ha la pro duk cyj na pa li ła się w ca łej
ob ję to ści. Pło mie nie wy do by wa ły się
na ze wnątrz bu dyn ku. Oso by tam pra cu -
ją ce nie od nio sły żad nych ob ra żeń i sa mo -
dziel nie opu ści ły ha lę. 

– Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia i uzy ska niu in for ma cji od pra cow ni -
ków za kła du o odłą cze niu me diów w ha li
pro duk cyj nej stra ża cy przy stą pi li do po da -

wa nia środ ków ga śni czych na pa lą cy się
obiekt – re la cjo nu je To masz Pa try as,
rzecz nik pra so wy KP PSP w Kro to szy -
nie. – Z uwa gi na nie sta bil ną kon struk cję
obiek tu ob ję te go po ża rem oraz po twier -
dzo ną in for ma cję o bra ku osób po szko do -
wa nych zde cy do wa no, by nie wpro wa -
dzać ra tow ni ków do środ ka i użyć w dzia -
ła niach spe cja li stycz ny sprzęt w po sta ci
pod no śni ków hy drau licz nych oraz bez -
za ło go we go stat ku po wietrz ne go z KW
PSP w Po zna niu, zwięk sza jąc tym sa mym
efek tyw ność ak cji i bie żą cej oce ny sy tu -
acji. Na miej sce suk ce syw nie do cie ra ły
ko lej ne si ły i środ ki, co po zwo li ło zwięk -

szyć in ten syw ność po da wa nia środ ka ga -
śni cze go. W new ral gicz nym punk cie ak -
cji łącz nie po da no sześć prą dów ga śni -
czych. Po zlo ka li zo wa niu po ża ru i stłu -
mie niu pło mie ni przy stą pio no do prze -
szu ka nia obiek tu oraz do usu wa nia na ze -
wnątrz ele men tów kon struk cyj nych, wy -
po sa że nia ha li i ma te ria łów pal nych w ce -
lu do ga sze nia.

Na ko niec obiekt od dy mio no i prze -
wie trzo no oraz spraw dzo no ka me rą ter -
mo wi zyj ną, po twier dza jąc li kwi da cję za -
gro że nia. Ak cja trwa ła po nad sześć go -
dzin, a bra ło w niej udział 76 stra ża ków
z 20 za stę pów. (NO VUS)

BIAŁY DWÓR

Wielki pożar hali produkcyjnej 

W śro dę, 6 li sto pa da, na kro to szyń -
skim ryn ku mia ła miej sce ak cja
służb ra tun ko wych. We zwa no ich
do przy tom ne go męż czy zny, z któ -
rym jed nak nie by ło kon tak tu. Jak
się oka za ło, przy czy ną je go sta nu był
udar mó zgu.

Na miej sce we zwa no tak że śmi gło -
wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we -
go. Oso ba po trze bu ją ca na tych mia sto wej
po mo cy me dycz nej znaj do wa ła się w jed -
nej z ka mie nic na kro to szyń skim ryn ku.
Był to 57-let ni męż czy zna, któ re go he li -
kop te rem prze trans por to wa no do spe cja -
li stycz nej pla ców ki me dycz nej w Ka li szu.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Śmigłowiec lądował na rynku
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Czwo ro za wod ni ków UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce wzię ło udział
w Ogól no pol skim Tur nie ju Mło dzi -
ków i Mło dzi czek w Za pa sach w Mi li -
czu. Dwóch z nich sta nę ło na po -
dium. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 105 za pa -
śni ków i 68 za pa śni czek. Spo śród re pre -
zen tan tów sul mie rzyc kie go klu bu naj le -
piej po wio dło się Prze my sła wo wi Wi zne -
ro wi, któ ry zdo był sre bro w kat. 57 kg.
Z ko lei Szy mon Gi ba sie wicz był trze ci
w kat. 52 kg. W zma ga niach dziew cząt

Ni ko la Kro ma rek za ję ła 11. miej sce
w kat. 54 kg, a An to ni na Cier nie jew ska
by ła siód ma w kat. 62 kg.

(AN KA)

13Sport 
ZAPASY

Dwa medale młodzików Olimpijczyka

Przed sta wi cie le klu bów z po wia tu
kro to szyń skie go wzię li udział
w XIII Za wo dach Dzie ci i Mło dzie ży
w Ka ra te Olim pij skim WKF o Pu char
Bur mi strza Ko ścia na. Na si za wod ni -
cy łącz nie wy wal czy li 32 me da le. 

Na tur niej przy by ło 238 ka ra te ków
w wie ku od 7 do 17 lat, re pre zen tu ją -
cych 26 klu bów z Wiel ko pol ski i Dol ne go
Ślą ska. 

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny
przy wieź li z Ko ścia na 12 krąż ków – dwa
zło te, czte ry srebr ne i sześć brą zo wych.
W ka ta dru ży no wym dziew cząt 10-11
i 12-13 lat naj lep sze oka za ły się Zo fia
Ducz mal, Ma tyl da Ozga i An na Streu bel,
a w ku mi te in dy wi du al nym ju nio rów
młod szych -52 kg na naj wyż szym stop niu
po dium sta nął Ja kub Ro mań ski. Srebro
zdo by li Ni ko la Ja siń ska (ka ta in dy wi du al -

ne pierw szy krok 7 lat i młod si), J. Ro -
mań ski (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rów -
61 kg), Ja kub For ma now ski (ku mi te in -

dy wi du al ne ju nio rów +68 kg) oraz dru -
ży na (w skła dzie: J. For ma now ski, J. Ro -
mań ski i Eryk Szym czak) w ka ta chłop -

ców 14-15 i 16-17 lat. Na trze cich lo ka -
tach zma ga nia za koń czy li We ro ni ka Mar -
cisz (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rek
młod szych open), M. Ozga (ku mi te in dy -
wi du al ne dziew cząt 12-13 lat -45 kg),
Oskar Ja siń ski (ku mi te in dy wi du al ne
chłop ców 10-11 lat +40 kg), E. Szym czak
(ka ta in dy wi du al ne pierw szy krok 10 lat
i star si), Nad ia Ducz mal (ka ta in dy wi du -
al ne dziew cząt 8-9 lat) i J. Ro mań ski (ka -
ta in dy wi du al ne ju nio rów młod szych).

Rów nież 12 me da li zgar nę li ka ra te cy
ASW Nip pon Kro to szyn – trzy zło te,
pięć srebr nych oraz czte ry brą zo we. Zwy -
cięz ca mi w swo ich ka te go riach zo sta li
Ma ja Do la ta (ka ta in dy wi du al ne dziew -
cząt 8-9 lat), Pa tryk Ma ty siak (ku mi te in -
dy wi du al ne chłop ców 10-11 lat +35 kg)
oraz Łu kasz Błasz czyk (ku mi te in dy wi -
du al ne ju nio rów -61 kg). Krąż ki ze srebr -
ne go krusz cu wy wal czy li Pa tryk Ma ty -
siak (ka ta in dy wi du al ne chłop ców 10-11
lat), Ro bert Król (ku mi te in dy wi du al ne
chłop ców 8-9 lat -30 kg), Ju lia Mosz (ku -
mi te in dy wi du al ne ju nio rek młod szych
+54 kg), Fi lip Mosz (ku mi te in dy wi du al -

ne ju nio rów młod szych +63 kg) i Ja kub
Ple skacz (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rów
open). Na trze cim stop niu po dium sta nę -
li M. Do la ta (ku mi te in dy wi du al ne
dziew cząt 8-9 lat +30 kg), Mar ce li na Ple -
skacz (ku mi te in dy wi du al ne ju nio rek
młod szych -54 kg), F. Mosz (ku mi te in dy -
wi du al ne ju nio rów młod szych open) i Ł.
Błasz czyk (ku mi te in dy wi du al ne ju nio -
rów open). 

Osiem me da li to do ro bek eki py
z Koź miń skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to -
kan. Zło to zdo by ły Na ta sza Bła żej czyk
(ki hon pierw szy krok 7 lat i młod si), Ma -
ja Pa tec ka (ki hon pierw szy krok 10 lat
i star si) i Ju lia Pa tec ka (ku mi te in dy wi du -
al ne ju nio rek młod szych open), a brą zo -
we krąż ki zgar nę li Ja kub Bo row czyk (ku -
mi te in dy wi du al ne chłop ców 12-13 lat -
50 kg oraz 12-13 lat open), Ka je tan Woź -
niak (ku mi te in dy wi du al ne chłop ców 12-
13 lat open), J. Pa tec ka (ku mi te in dy wi -
du al ne ju nio rek młod szych -54 kg) i Kac -
per Woj cie chow ski (ku mi te in dy wi du al -
ne ju nio rów młod szych -63 kg).

(LE NA)

KARATE 

Medalowe żniwo w Kościanie

Eki pa UKS Sho dan Zdu ny wzię ła
udział w Ka ra te Grand Prix Ostra -
wa 2019. Na si ka ra te cy wy wal czy li
w za wo dach 11 me da li. 

W tur nie ju ry wa li zo wa ło 570 za wod -

ni ków, m. in. zPol ski, Czech, Sło wa cji, Ukra -
iny czy Izra ela. Przed sta wi cie le zdu now skie -
go klu bu przy wieź li z Ostra wy czte ry zło te
me da le, pięć srebr nych oraz dwa brą zo we. 

Dwu krot nie na naj wyż szym stop niu
po dium sta wał Ja kub For ma now -

ski – w ku mi te ka de tów +65 i w ku mi te
ka de tów open. W tych sa mych ka te go -
riach srebr ne krąż ki wy wal czył Mau ry cy
Ma cia szek. Z ko lei tre ner Ja ro sław Adam -
ski był naj lep szy w ka ta ma ster +40 lat.
Zło to zgar nę ła tak że dru ży na w skła dzie:
Ja ro sław Adam ski, Wik tor Adam ski oraz
Ja kub For ma now ski.

W kon ku ren cjach in dy wi du al nych
dwu krot nie dru gi był W. Adam -
ski – w ku mi te se nio rów -70 kg i w ku mi -
te se nio rów open. Dru gie miej sce za ję ła
tak że Dag ma ra Muj ta w ku mi te ko biet
U21 +60 kg. Brąz wy wal czy ły na to miast
Ka ta rzy na Tra fan kow ska w ka ta ju nio rek
i We ro ni ka Mar cisz w ku mi te ka de tek
+55 kg. (LE NA) 

KARATE 

Ostrawa zdobyta!

F
O

T
. 

K
o
ź
m

iń
s
k
i 
K

lu
b
 K

a
ra

te
 D

o
 S

h
o
to

k
a
n



Sport14 ŚRODA, 13 listopada 2019

Klub Spor to wy Spor ty Wal ki Go styń
or ga ni zu je ko lej ną Ga lę Spor tów
Wal ki – GSW 17. Pod czas po przed -
nich 16 edy cji wy stą pi ło wie lu zna -
ko mi tych spor tow ców. Gru dnio wa
ga la, tak jak wcze śniej sze, z pew no -
ścią do star czy wi dzom wie lu emo cji
pod czas walk na wy so kim po zio mie
spor to wym. 

GSW 17 od bę dzie się 14 grud nia
w Go sty niu przy ul. Wro cław skiej 264
(Szko ła Pod sta wo wa nr 2). Po czą tek im -
pre zy o go dzi nie 19.00. Za pla no wa no 11
walk w peł no wy mia ro wym mul ti rin gu.
Ki bi ce obej rzą po je dyn ki w bok sie, K1
oraz MMA. 

Na po czą tek pięć walk w me czu
bok ser skim Spor ty Wal ki Go styń – Re -

pre zen ta cja War sza wy. Bę dą to bez par -
do no we kon fron ta cje, a wy stą pią w nich
naj lep si za wod ni cy SWG, czy li me da li ści
mi strzostw Pol ski czy Eu ro py – Zo fia
Sta cho wiak, Ka rol Ła pa wa, Mi ko łaj
Mań ka, Kry stian Bar ski oraz Pa tryk
Tom czak. 

Na stęp nie od bę dą się trzy wal ki
w for mu le K1, a w nich dwóch re pre -
zen tan tów SWG – To biasz Ża lik i Mar -
cin Kacz ma rek. Na ko niec prze wi dzia -
no trzy po je dyn ki MMA, a uko ro no wa -
niem ca łej ga li bę dzie wal ka wie czo ru
o Pas GSW w ka te go rii 77 kg, w któ rej
zmie rzą się Se ba stian Ja roń ski (re -
kord 5: 1) z Ko ła, re pre zen tu ją cy An kos
MMA Po znań, oraz Bar tło miej Gład ko -
wicz (re kord 5: 0) z klu bu XYZ Fi ght
Aca de my Byd goszcz / Art nox Fi ght
Sport. Po raz pierw szy w hi sto rii doj dzie
do obro ny pa sa GSW.

Bi le ty są do na by cia w skle pie spor to -
wym SFD (daw nym SOS w Bri co mar -
che). Ce ny uza leż nio ne są od miej sca.
Ilość miejsc ogra ni czo na!

(AN KA)

SPORTY WALKI

Kolejna gala w Gostyniu

2 li sto pa da re pre zen tan ci Koź miń -
skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to kan
ry wa li zo wa li w In ter na tio nal Wro -

cław Open Ka ra te Adi das Cup. Zdo -
by li tam trzy me da le oraz dwa miej -
sca punk to wa ne.

We wro cław skiej ha li Or bi ta w tur -
nie jo we szran ki sta nę ło oko ło 500 za wod -
ni ków z 33 klu bów, m. in. z Pol ski, Ukra -
iny i Czech. 

Spo śród koź miń skich ka ra te ków naj -
le piej spi sał się Ka je tan Woź niak, któ ry
trium fo wał w ku mi te U'14 +55 kg. Z ko -
lei Kac per Alek san dro wicz zdo był sre bro
w ku mi te U'16 +70 kg. W ku mi te dziew -
cząt U'18 -48 kg na naj niż szym stop niu
po dium sta nę ła Ju lia Pa tec ka, a po nad to
za ję ła pią te miej sce w ku mi te dziew cząt
U'16 -47 kg. Pią ty był tak że Ma te usz Pie -
trzak, ry wa li zu ją cy w ku mi te U'16 -57 kg. 

W kla sy fi ka cji klu bo wej Do Sho to -
kan za jął 14. lo ka tę.

(LE NA)

KARATE

Trzy medale we Wrocławiu
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Ko lej ne zwy cię stwo od niósł Piast
Ko by lin. W 14. ko lej ce V li gi ko by li -
nia nie po ko na li Stal Ple szew na jej
te re nie. Go la na wa gę trzech punk -
tów strze lił Ma te usz Oli kie wicz. 

Pierw szy kwa drans spo tka nia zde cy -
do wa nie na le żał do go spo da rzy, któ rzy
szu ka li pro sto pa dłych po dań, otwie ra ją -

cych dro gę do bram ki ry wa li. Póź niej gra
się wy rów na ła, a wal ka to czy ła się głów nie
w środ ko wej stre fie bo iska. 

W 31. mi nu cie ka pi tal nym ude rze -
niem z dy stan su po pi sał się Ma te usz Oli -
kie wicz i bram karz Sta li był bez rad ny.
Pod ko niec pierw szej po ło wy go spo da rze
by li bli scy wy rów na nia, lecz pił ka po ude -
rze niu z rzu tu wol ne go od bi ła się od po -

przecz ki, spa dła w oko li ce li nii bram ko -
wej i wy szła w po le. Sę dzia uznał, że nie
prze kro czy ła li nii ca łym ob wo dem. 

Po prze rwie miej sco wi mie li ini cja ty -
wę i pró bo wa li prze chy trzyć de fen sy wę
Pia sta, któ ra jed nak spi sy wa ła się bez za -
rzu tu. Z ko lei ko by li nia nie po win ni pod -
wyż szyć pro wa dze nie, gdyż po fau lu ple -
szew skie go gol ki pe ra na Ma te uszu Wa -
cho wia ku ar bi ter po dyk to wał je de nast kę.
Jed nak rzu tu kar ne go nie wy ko rzy stał Ja -
kub Smek ta ła. Na szczę ście go spo da rze
nie zdo ła li te go dnia strze lić go la i Piast
zdo był w Ple sze wie kom plet punk tów. 

(LE NA)

W 14. ko lej ce V li gi Astra Kro to szyn
na bo isku w Sul mie rzy cach zmie rzy -
ła się z GKS -em Som pol no. Go spo -
da rze wy gra li 4: 1, a hat tric kiem po -
pi sał się Adam Sta szew ski. 

Kro to szy nia nie roz po czę li z przy tu -
pem i już w 9. mi nu cie ob ję li pro wa dze -

nie za spra wą Ada ma Sta szew skie go.
W 25. mi nu cie ry wa le by li bli scy wy rów -
na nia, ale zna ko mi cie in ter we nio wał Pa -
tryk Wojt ko wiak. Pod ko niec pierw szej
po ło wy Da niel Olej nik za grał pił kę w po le
kar ne go ści, a Łu kasz Bu dziak gło wą skie -
ro wał ją do siat ki. 

Po prze rwie Astra na dal prze wa ża ła,

lecz dłu go nie mo gła pod wyż szyć pro wa -
dze nia. Wresz cie w 75. mi nu cie A. Sta -
szew ski po raz dru gi te go dnia wpi sał się
na li stę strzel ców, choć go ście twier dzi li,
że pił ka ca łym ob wo dem nie prze kro czy -
ła li nii bram ko wej. Sę dzia był od mien ne -
go zda nia i go la uznał.

W 86. mi nu cie ho no ro we tra fie nie
dla GKS -u za li czył Ka mil Wa sie lew ski.
Nie dłu go po tem Astra od po wie dzia ła ko -
lej nym go lem. Po raz trze ci bram ka rza
przy jezd nych po ko nał A. Sta szew ski,
kom ple tu jąc hat tric ka i usta la jąc re zul tat
me czu. 

(LE NA)

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

29 paź dzier ni ka w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Kro to szy nie od by ło
się szko le nie w ra mach Mo bil nej
Aka de mii Mło dych Or łów. Za wod ni -
cy oraz tre ne rzy mie li moż li wość po -
sze rze nia swo jej pił kar skiej wie dzy.

Tre nin gi Mo bil nej Aka de mii or ga ni -
zo wa ne są przez Pol ski Zwią zek Pił ki
Noż nej. Kie ro wa ne są nie tyl ko do mło -
dych za wod ni ków, ale rów nież do tre ne -
rów, na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go
i mi ło śni ków fut bo lu. Za ję cia ma ją na ce -
lu wy ło nie nie ta len tów pił kar skich z ca łe -

go kra ju oraz pod nie sie nie ja ko ści edu ka -
cji spor to wej. 

Szko le nie roz po czę ło się od wy kła du
teo re tycz ne go na te mat po my sło wo ści
na bo isku. Póź niej gru pa or li ków uczest -
ni czy ła w tre nin gu „Roz wój kre atyw no ści
i in te li gen cji”. Mło dzi pił ka rze mie li oka -
zję na uczyć się te go, jak trze ba my śleć
na bo isku, by prze chy trzyć prze ciw ni ka.
W za ję ciach prak tycz nych wziął udział
rów nież ze spół zło żo ny z mło dzi ków. 

Każ dy z uczest ni ków otrzy mał ma te -
ria ły szko le nio we w po sta ci ksią żek. Mło -
dzi adep ci pił ki noż nej z ogrom nym za cie -
ka wie niem słu cha li po rad i so lid nie pra co -
wa li na za ję ciach prak tycz nych. (LE NA)

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

PIŁKA NOŻNA 

Słaba końcówka rundy

Nie zbyt do brze spi su je się dru ży na
Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. w koń -
ców ce run dy je sien nej. W so bo tę
koź mi nia nie prze gra li czwar ty mecz
z rzę du, ule ga jąc 0: 2 Ba ry czy Jan -
ków Przy godz ki. 

W pierw szej po ło wie Or ły stwo rzy ły
so bie kil ka do brych oka zji, lecz bra ko wa ło
sku tecz ne go wy koń cze nia. Z ko lei miej -
sco wi wy szli na pro wa dze nie w 16. mi nu -
cie po tym, jak To masz Ja siór ski po ko nał
bram ka rza po ro ze gra niu przez Ba rycz
rzu tu roż ne go.

Po prze rwie go spo da rze sta ra li się
pod wyż szyć wy nik, a koź mi nia nie dą ży li
do wy rów na nia. Nie ste ty, w 65. mi nu cie

Oskar Ma cie jew ski otrzy mał dru gą żół tą
kart kę, a w kon se kwen cji czer wo ną i mu -
siał opu ścić bo isko, osła bia jąc swój ze spół.
To zde cy do wa nie uła twi ło za da nie eki pie
Ba ry czy, któ ra w 81. mi nu cie wy pro wa -
dzi ła za bój czą kontrę, sfi na li zo wa ną przez
Mak sy mi lia na Joń cza ka. 

(LE NA)
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Zwy cię stwo na trud nym te re nie

Barycz Janków Przygodzki – Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Tomasz Jasiórski (16'),
2:0 – Maksymilian Jończak (81')
CZERWONA KARTKA: Oskar Maciejewski (65')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Ratajczyk (60'
Szulc), Kaczmarek, Roszczak, Konopka,
Maciejewski, Oleśków, Zieliński,
Miedziński (55' Borowczyk), Hajdasz (70'
Kubot), Wosiek

Astra Krotoszyn – GKS Sompolno
4:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Adam Staszewski (9'),
2:0 – Łukasz Budziak (42'), 3:0 – Adam
Staszewski (75'), 3:1 – Kamil
Wasielewski (86'), 4:1 – Adam
Staszewski (89')
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Mizerny (75' Ishchuk), Staszewski,
Budziak, Polowczyk, Reyer, Powalisz (60'
Schneider), Juszczak, Lewandowski

Stal Pleszew – Piast Kobylin 
0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Mateusz Olikiewicz (31')
PIAST: B. Wosiek – Snela, Kubiak, S.
Wosiek, Ratajczak, Smektała, Olikiewicz,
Wciórka (73' Szymanowski), Frąckowiak,
Wachowiak, Kokot (73' Kurzawa)
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Hat trick Staszewskiego

PIŁKA NOŻNA 

Młodzi piłkarze doskonalili swoje umiejętności
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Fi nał To to lo tek Pu cha ru Pol ski
na szcze blu Stre fy Ka li skiej Wiel ko -
pol skie go Związ ku Pił ki Noż nej nie
po to czył się po my śli pił ka rzy Bia łe -
go Or ła Koź min Wlkp., mi mo że gra -
li na wła snym bo isku. GKS Grę ba nin
oka zał się lep szy i tak jak w nie daw -
nym po je dyn ku li go wym zwy cię żył
róż ni cą trzech go li, ty le że tym ra -
zem 4: 1. 

Po przed sta wie niu dru żyn
przy wspa nia łej opra wie, któ rą od ja kie -
goś cza su moż na ob ser wo wać na sta dio -
nie przy uli cy Flo riań skiej, z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści od śpie wa no hymn na ro -
do wy. 

Pierw sza po ło wa na le ża ła zde cy do -
wa nie do go ści, któ rzy mie li prze wa gę
w po sia da niu pił ki i wy kre owa li so bie
wie le sy tu acji strze lec kich. Efek tem do -
brej gry by ły aż trzy go le. Wcze śniej jed -

nak, oko ło 20. mi nu ty, koź mi nia nie
mie li do brą oka zję, ale nie uda ło im się
sku tecz nie sfi na li zo wać ak cji. Chwi lę
póź niej bram karz GKS -u sfau lo wał za -
wod ni ka Bia łe go Or ła w po bli żu po la
kar ne go. Nie ste ty, nie uda ło się ry wa li

za sko czyć ze sta łe go frag men tu gry.
W 29. mi nu cie wy nik me czu otwo rzył
Piotr Cier lak, któ ry – jak się oka za -
ło – był bo ha te rem spo tka nia. Osiem
mi nut póź niej ten za wod nik pod wyż -
szył na 2: 0, a tuż przed prze rwą miej sco -
wych do bił Da mian Kacz ma rek.

Po zmia nie stron Or ły sta ra ły się zdo -
być bram kę kon tak to wą. Stwo rzy ły so bie
kil ka nie złych sy tu acji, lecz za bra kło kon -
kre tów. A w 54. mi nu cie po raz ko lej ny
dał o so bie znać P. Cier lak, kom ple tu jąc
hat tric ka. 

Mi mo wpusz cze nia aż czte rech go li
na sło wa po chwa ły za słu żył Ma te usz
Wro nec ki. Koź miń ski bram karz uchro nił
bo wiem swój ze spół od wyż szej po raż ki,
bro niąc rzut kar ny oraz kil ka groź nych
strza łów z ak cji. 

Go spo da rzy stać by ło te go dnia je -
dy nie na ho no ro we tra fie nie. W 76. mi -
nu cie bram ka rza GKS -u po ko nał Hu -

bert Rosz czak. Po ostat nim gwizd ku ar -
bi tra ude ko ro wa no zwy cięz ców oraz
zdo byw ców dru gie go miej sca. 

– By ła to dla nas bar dzo faj na przy go -
da, lecz – nie ste ty – bez szczę śli we go za -
koń cze nia. Gdzieś w koń co wej fa zie je -
sien nej run dy na stą pi ło za ła ma nie for my
ze spo łu, cze go kon se kwen cje są dla
wszyst kich wi docz ne. Ma my na dzie ję, że
w naj bliż szy week end po zy tyw nie za koń -

czy my run dę, wy gry wa jąc ostat ni
mecz – po wie dział Adam Zie liń ski, tre -
ner Bia łe go Or ła. (LE NA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Puchar nie dla Orłów

KARATE

Reprezentanci Shodana
rywalizowali w Wiedniu
W paź dzier ni ku za wod ni cy UKS Sho -
dan Zdu ny wzię li udział w 19 In ter -
na tio nal Vien na Open. Ze sto li cy Au -
strii zdu now scy ka ra te cy wró ci li
z dwo ma me da la mi. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło po -
nad 1000 spor tow ców, re pre zen tu ją -
cych 113 klu bów z 25 kra jów. Re pre zen -
tan tom UKS Sho dan uda ło się wy wal czyć
w Au strii dwa me da le – srebr ny i brą zo -
wy. 

W ka ta in dy wi du al nym ma sters +50
lat na dru gim miej scu po dium sta nął tre -
ner Ja ro sław Adam ski. Z ko lei w ka ta dru -
ży no wym do 10 lat trze cią lo ka tę za jął ze -
spół w skła dzie: Mar ta Streu bel, Na ta sza
Adam ska i Zu zan na Szy mań ska. Dziew -
czy ny po ko na ły te am z Au strii i nie znacz -
nie ule gły Ukra in kom. 

Po nad to M. Streu bel świet nie spi sa ła
się w ka ta in dy wi du al nym dziew cząt
do 10 lat, zaj mu jąc wy so kie pią te miej sce.

(LE NA)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
- GKS Grębanin 1:4 (0:3)

BRAMKI: 0:1 – Piotr Cierlak (29'), 0:2 –
Piotr Cierlak (37'), 0:3 – Damian
Kaczmarek (45'), 0:4 – Piotr Cierlak
(54'), 1:4 – Hubert Roszczak (76')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Kaczmarek,
Roszczak, Konopka, Ratajczyk, Szulc,
Hajdasz (70' Lis), Wosiek, Zieliński,
Borowczyk, Kubot (45' Miedziński)


