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Róż ni ce mię dzy eta tem a sa -
mo za trud nie niem do ty czą głów nie
kwe stii fi nan so wych. Pra cu jąc
na eta cie, spra wy roz li czeń i księ go -
wo ści bez po śred nio Cię nie do ty -
czą. Idąc do pra cy, wy ko nu jesz swo -
je obo wiąz ki w go dzi nach pra cy,
po czym raz w mie sią cu otrzy mu -
jesz za to wy na gro dze nie. Sa mo za -
trud nie nie na to miast zo bo wią zu je
Cię do sa mo dziel ne go pro wa dze -
nia księ go wo ści, w tym pła ce nia
skła dek na ubez pie cze nia spo łecz -
ne i od pro wa dza nie po dat ków.
Oczy wi ście nic nie stoi na prze -
szko dzie, aby w jed no oso bo wej
dzia łal no ści go spo dar czej za trud -
nić księ go wą.

Oprócz kwe stii fi nan so wych
róż ni ce mię dzy eta tem a sa mo za -
trud nie niem od no szą się rów nież
do sy tu acji pra cow ni ka. Pod sta wo -
wą róż ni cą jest to, że pra cow nik za -
trud nio ny na eta cie ma pra wa gwa -
ran to wa ne przez Ko deks pra -
cy – na przy kład za gwa ran to wa ny
okres ochron ny przed roz wią za -
niem sto sun ku pra cy dla ko bie ty
w cią ży czy oso by, któ rej do eme ry -
tu ry po zo sta ły mniej niż 4 la ta. Na -
to miast oso ba, któ ra jest sa mo za -

trud nio na, nie jest pra cow ni kiem,
lecz przed się bior cą, któ ry wy ko nu je
zle ce nia. Zle ce nio daw ca nie jest
w tym przy pad ku pra co daw cą, więc
sa mo za trud nio ny nie pod le ga ry go -
rom wy ni ka ją cym z Ko dek su pra cy.

Pro wa dze nie dzia łal no ści
w for mie sa mo za trud nie nia. Ja ko
oso ba sa mo za trud nio na nie je steś
ob ję ty sto sun kiem pra cy, ale prze -
cież bę dziesz świad czył usłu gi
na rzecz in nej oso by. Co praw da nie
jest to sto su nek pra cy, ale ta ka
współ pra ca po win na być ure gu lo -
wa na umo wą, któ ra bę dzie tej
współ pra cy do ty czy ła. W umo wie
war to za pi sać wszyst kie usta le nia
wy ne go cjo wa ne z klien tem.
W umo wie war to zwró cić uwa gę
rów nież na za pi sy, czy nie bę dziesz
zo bo wią za ny do wy ko ny wa nia pra -
cy w okre ślo nym cza sie, miej scu
i pod czy imś kie row nic twem – ja -
ko przed się bior ca nie mu sisz pod -
po rząd ko wy wać się in nym pod -
mio tom, a ta kie za pi sy w umo wie
mo gą su ge ro wać, że klient chce Cię
za trud nić ja ko pra cow ni ka eta to -
we go bez umo wy o pra cę.

(MGR KA TA RZY NA MAJ NERT 

– CER TY FI KO WA NY EKS PERT USŁUG KSIĘ GO WYCH) 

KSIĘGOWOŚĆ

Etat a samozatrudnienie

Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa -
da Szko ła Pod sta wo wa w Sul mie rzy -
cach wzię ła udział w dwóch ak cjach
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej – „Szko ła pa mię ta” oraz „Szko ła
do hym nu”.

W ra mach ak cji „Szko ła pa mię ta”
ucznio wie sul mie rzyc kiej pla ców ki

wraz ze swo imi wy cho waw ca mi od wie -
dzi li i upo rząd ko wa li gro by za słu żo -
nych i ce nio nych miesz kań ców Sul mie -
rzyc, w tym gro by zmar łych na uczy cie -
li. Od wie dzi li też lo kal ne miej sca pa -
mię ci, zgłę bia jąc przy oka zji ich hi sto -
rię.

Na te re nie szko ły za pre zen to wa no
wy sta wę upa mięt nia ją cą waż ne wy da rze -

nia z hi sto rii mia sta. Przy go to wa no tak że
te ma tycz ne ga zet ki.

Nie zwy kłym wy da rze niem by ła wi -
zy ta Elż bie ty Orze szyń skiej, któ ra w trak -
cie spo tka nia z ucznia mi klas siód mych
po dzie li ła się swo imi wspo mnie nia mi
z okre su II woj ny świa to wej. Z wiel ką dba -
ło ścią o szcze gó ły opo wie dzia ła, jak wy glą -
da ło wkro cze nie Niem ców do Sul mie rzyc
oraz co dzien ne ży cie miesz kań ców
pod hi tle row ską oku pa cją.

W ra mach ak cji „Szko ła do hym nu” 8
li sto pa da o go dzi nie 11.11 ucznio wie
wraz z na uczy cie la mi od śpie wa li na bo -
isku szkol nym czte ry zwrot ki „Ma zur ka
Dą brow skie go”. Ucznio wie klas IV -
-VIII z przy pię ty mi, wła sno ręcz nie wy ko -
na ny mi ro ze ta mi na ro do wy mi, a dzie ci
z klas I -III, z bia ło -czer wo ny mi cho rą giew -
ka mi, w peł nym sku pie niu za śpie wa li
hymn. Uro czy stość po prze dzi ło hi sto -
rycz ne wpro wa dze nie na te mat nie pod le -
gło ści, któ re od czy ta ła prze wod ni czą ca
Sa mo rzą du Uczniow skie go.

OPRAC. (AN KA)

SP SULMIERZYCE

Patriotyczne inicjatywy

Zgod nie z wiel ko pol ską tra dy cją mło -
dzież z Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych im. J. Ki liń skie go w Zdu nach
upie kła ro ga le z oka zji Św. Mar ci na.
Wy pie ki przy go to wa li ucznio wie
kształ cą cy się na kie run ku tech nik
ży wie nia i usług ga stro no micz nych. 

Tra dy cyj ne ro ga le ma ją w so bie ukry -
tą ma sę ma ko wą. Ro ga le Ki liń czy ków róż -
ni ły się na dzie niem, lecz by ły rów nie
smacz ne. Przy rzą dzo ny mi wy pie ka mi
ucznio wie zdu now skiej szko ły po sta no -
wi li po dzie lić się z lo kal ną spo łecz no ścią,
czę stu jąc swo imi ro ga la mi przed sta wi cie -
li urzę du, bi blio te ki, ośrod ka kul tu ry,
szko ły pod sta wo wej i przed szko la. 

(AN KA) 

ZSP ZDUNY

Upiekli przepyszne rogale
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W jed nym z punk tów wpłat na te re -
nie Kro to szy na od ja kie goś cza su
do cho dzi ło do oszustw. Pra cow ni ca
przy własz cza ła so bie pie nią dze
klien tów, któ re mia ły być prze zna -
czo ne na za pła tę ra chun ków. Spra -
wę ba da po li cja, ale we dług nie ofi -
cjal nych in for ma cji po krzyw dzo nych
mo że być na wet kil ka dzie siąt osób.

– Po twier dzam, że pro wa dzi my
w tej spra wie czyn no ści spraw dza ją ce, czy
do szło do po peł nie nia prze stęp -
stwa – przy zna 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. – Na ra zie otrzy ma li śmy
zgło sze nie od jed nej oso by. Je śli zgło si się
wię cej po krzyw dzo nych, wte dy zo sta nie
wsz czę te po stę po wa nie i po sta wio ne zo -
sta ną za rzu ty oso bie, któ ra do pu ści ła się
przy własz cza nia pie nię dzy prze zna czo -
nych na opła ty ra chun ków do mo wych,
np. za prąd, gaz i wo dę.

Po krzyw dzo nych mo że być znacz nie
wię cej. Na jed nym z kont in for ma cyj nych
na Fa ce bo oku pod na zwą Spot ted Kro to -
szyn umiesz czo ny zo stał wpis in for mu ją -
cy o tym, że pro ce der trwał od dłuż sze go
cza su, a oszu ka nych mo gło być kil ku dzie -
się ciu klien tów. – Kto do ko ny wał opłat
w punk cie na ryn ku w Kro to szy nie
w paź dzier ni ku, a do kład nie mię dzy 20
a 31 paź dzier ni ka 2019, niech upew ni
się, że je go pie nią dze zo sta ły wy sła ne i do -
tar ły, gdzie mia ły. Po nie waż pa ni, któ ra
tam pra co wa ła, nie wy sy ła ła prze le wów,
cze go kon se kwen cją by ło nie do star cze nie
środ ków w ter mi nie. Sprawdź cie so bie
prze le wy i przy oka zji mo że, je śli bę dzie
nas wię cej, wy cią gnie się z tej sy tu acji

kon se kwen cje. Po in for muj cie, ko go mo -
że cie, bo du żo star szych osób też tam pła -
ci ło – prze czy ta li śmy we wpi sie na por ta -
lu spo łecz no ścio wym.

Je go treść na tych miast wy wo ła ła fa -
lę po ru sze nia. W cią gu za le d wie dwóch
go dzin sko men to wa ło ów wpis kil ka na -
ście osób, któ re po twier dza ły, że zo sta ły
oszu ka ne. 50 ra zy post był udo stęp nia ny
na in nych kon tach. Z nie wia do mych
przy czyn, po dwóch go dzi nach, wpis zo -
stał usu nię ty. 

Zwró ci li śmy się do ad mi ni stra to -
rów Spot ted Kro to szyn o wy ja śnie nie
sy tu acji. – Zgod nie z wy tycz ny mi, ja ki -
mi się kie ru je my, usu wa my po sty, gdy
ktoś zwró ci się do nas z ta ką proś bą. Tak
rów nież by ło w tym przy pad ku. Sy tu -
acja opi sa na w po ście by ła praw dzi wa.
Po dob no ta pa ni już tam nie pra cu je,
a wła ści ciel uczci wie zwra ca utra co ne
pie nią dze – po in for mo wa li nas ad mi ni -
stra to rzy.

Uda ło nam się tak że do trzeć do wła -
ści cie la punk tu wpłat, któ ry zgo dził się
wy po wie dzieć na te mat tej nie mi łej sy tu -
acji. – Ta oso ba pra co wa ła w su mie trzy
la ta – po wie dział Grze gorz Bra jer, wła ści -
ciel punk tu wpłat w Kro to szy -
nie. – Pierw szy raz usły sza łem o nie pra -
wi dło wo ściach przy przyj mo wa niu wpłat
już wio sną. Wte dy pra cow ni ca ja koś to
wy tłu ma czy ła awa rią sys te mu, po mył ką
i prze pro si ła. Jed na, dwie sy tu acje mo gą
się zda rzyć przy zwy kłym nie do pa trze -
niu. Nie przy pusz cza łem, że mo że być ja -
kieś „ro lo wa nie” w płat no ściach. Co -
dzien nie spraw dzam ka sę i wszyst ko się
zga dza ło. Ona po pro stu nie wy sy ła ła ich
do re ali za cji, nie dru ku jąc po twier dze nia

od bio ru pie nię dzy dla pe ten tów. To, co
za bie ra ła, po kry wa ła ja kąś in ną płat no -
ścią, np. sprzed mie sią ca. Gdy przy cho -
dził klient z re kla ma cją, to od ra zu prze -
lew był re ali zo wa ny. 28 paź dzier ni ka pra -
cow ni ca zo sta ła dys cy pli nar nie zwol nio -
na, bo już wy szło na jaw, że krad nie pie -
nią dze. My wszyst kie płat no ści po kry wa -
my. Je śli przy cho dzi klient z pu stym ra -
chun kiem, to pła ci my jesz cze raz. Nikt
nie bę dzie po krzyw dzo ny z na szej stro ny.
Do koń ca też jesz cze nie wie my, jak ca ły
pro ce der prze bie gał. Spra wa wy szła
na jaw, gdy jed na oso ba zgło si ła się na po -
li cję. Do tej po ry zgło si ło się do nas oko -
ło 20 klien tów z pro ble mem, że przy szli
z pie niędz mi i prze lew nie zo stał zre ali zo -
wa ny. Mam na dzie ję, że to się nie zmie ni.
Wszyst kie do ku men ty mó wią ce o ska li
pro ble mu bę dą prze ka za ne po li cji. Cze -
kam do koń ca li sto pa da, bo z re gu ły in sty -
tu cje fi nan so we ma ją mie siąc cza su. Zo -
ba czy my, ilu po krzyw dzo nych jesz cze się
zgło si. W grud niu ca ły ma te riał prze ka że -
my po li cji, któ ra bę dzie mo gła wsz cząć
po stę po wa nie kar ne wo bec tej ko bie ty.
By li śmy za sko cze ni, bo wszy scy jej ufa li -
śmy. Mia ła tak że do stęp do mo je go kon ta.
W ubie głym ro ku do zna łem uda ru i ona
prze ję ła wszyst kie obo wiąz ki. Być mo że
po czu ła się wte dy na ty le pew nie, że roz -
po czę ła swój pro ce der. Chciał bym
wszyst kich klien tów bar dzo prze pro sić
za ca łą sy tu ację, zwłasz cza tych, co ucier -
pie li z po wo du nie uczci wej dzia łal no ści
na szej pra cow ni cy. Je śli ktoś zo stał po -
szko do wa ny, pro szę o zgło sze nie się
do na sze go Biu ra Usług Fi nan so wych
„Mi nio pła ty” – wy ja śnił G. Bra jer.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Przywłaszczała sobie pieniądze
przeznaczone na rachunki

W ZSP nr 3 w Kro to szy nie ob cho dzo -
ny był Świa to wy Dzień Żyw no ści
i Świa to wy Dzień Chle ba. Jak co ro -

ku ucznio wie Ko ła Ga stro no micz ne -
go, pod okiem M. Kacz ma rek i I.
Rau -Ga łę skiej, przy łą czy li się

do przed się wzię cia, któ re go ce lem
jest po głę bia nie świa do mo ści do ty -
czą cej glo bal nych pro ble mów żyw -
no ścio wych. 

Od ra na po szkol nych ko ry ta rzach
roz no sił się za pach świe żych wy ro -
bów pie kar skich. Prócz róż nych ga -
tun ków chle ba, któ rych moż na by ło
skosz to wać ze smal cem i ki szo nym
ogór kiem, mło dzież  przy go to wa ła
wie le in nych sma ko wi to ści, jak choć -
by droż dżów ki z se rem, ma li na mi
i kru szon ką, pa lu chy z twa ro giem czy
słod kie bu łecz ki z se rem. Po nad to
przy rzą dzo no za pie kan ki, hot -do gi,
ziem nia cza ne ro ga li ki ze szpi na kiem,
ro ga li ki z szyn ką i se rem ca mem bert
oraz pi kant ne bu łecz ki. Każ dy mógł
skosz to wać tych pysz no ści i każ de mu
bar dzo sma ko wa ły.

(AN KA) 

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Święto chleba i żywności
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W Szko le Pod sta wo wej nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie od by ło się
ze bra nie ogól ne miesz kań ców osie -
dla nr 6. Te ma tem wio dą cym by ło
bez pie czeń stwo ko mu ni ka cyj ne. Po -
nad to za twier dzo no bu dżet
na rok 2020 w trzech głów nych ob -
sza rach – oświa ta i wy cho wa nie,
kul tu ra i ochro na dzie dzic twa na ro -
do we go, sport i tu ry sty ka.

Na ze bra nie przy by li tak że bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi ce sta ro -

sta Pa weł Ra do jew ski, Krzysz tof Je li now -
ski – dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg w Kro to szy nie, rad ny Krzysz tof
Kie rzek i Ma rio la Kaź mier czak – dy rek -
tor SP nr 3.

Naj pierw po dzię ko wa no Za rzą do wi
Po wia tu Kro to szyń skie go  za prze zna cze -
nie środ ków, a dy rek to ro wi PZD za wy ko -
na nie pro gu zwal nia ją ce go, tzw. wy nie sio -
ne go przej ścia dla pie szych przy ul. Św.
An to nie go, co zna czą co po pra wi ło bez -
pie czeń stwo pie szych uczest ni ków dro gi
(zwłasz cza dzie ci). Przed sta wio no tak że

po zy tyw ną opi nię ko mi sji ds. za rzą dza nia
ru chem na dro gach po wia to wych i gmin -
nych na zło żo ny do sta ro sty wnio sek
o wy ko na nie przejść dla pie szych przy uli -
cach Rasz kow ska i Wi śnio wa oraz Rasz -
kow ska i Ro bot ni cza. Ma ją zo stać wy ko -
na ne jesz cze w tym ro ku, pod wa run kiem
sprzy ja ją cej po go dy.

Miesz kań cy mie li sze reg py tań do go -
ści, zwłasz cza w kwe stiach po pra wy bez -
pie czeń stwa i zmia ny or ga ni za cji ru chu
na ul. Ka mien nej, So sno wej i przy pla cu
Szkol nym. W go dzi nach po ran nych,

w cza sie do wo zu dzie ci do szko ły, wy stę pu -
ją tam znacz ne utrud nie nia ko mu ni ka cyj -
ne i sy tu acje za gra ża ją ce bez pie czeń stwu. 

Miesz kań cy zgła sza li tak że in ne te -
ma ty, jak choć by utwar dze nie dróg osie -
dlo wych, do koń cze nie chod ni ka na ul.
Staw nej, za mon to wa nie ław ki przy fi gu -

rze na skwe rze przy ul. Św. An to nie go.
Wal de mar Wro nec ki, prze wod ni czą cy
RO nr 6, za zna czył, że wszyst kie wnio ski
for mal ne zo sta ną w for mie pi sem nej
prze ka za ne do wła ści wych za rząd ców
dróg.

OPRAC. (NO VUS)

KROTOSZYN

Spotkanie mieszkańców osiedla nr 6
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się otwar cie
no wej czę ści Ga le rii Kro to szyń skiej.
Na nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
Pa tryk Rzep ka, ma na ger GK, zdra -
dził, cze go mo że my się spo dzie wać. 

No wa część Ga le rii Kro to szyń skiej
cze ka tyl ko na osta tecz ny od biór tech -
nicz ny. Wszyst ko jest już go to we na przy -
ję cie no wych na jem ców. – Je śli cho dzi
o pro ces bu do wy, to wszyst ko idzie zgod -
nie z pla nem. Nie zmier nie cie szy my się,
że ma my moż li wość otwar cia no wej czę -

ści dla miesz kań ców Kro to szy na – po -
wie dział Pa tryk Rzep ka. 

W ga le rii po ja wią się oczy wi ście no -
we skle py, m. in. Em pik, Smyk czy Big
Star. Z ko lei nie któ re z już tam funk cjo -
nu ją cych, jak na przy kład CCC czy Pep -
co, bę dą prze nie sio ne do no wej czę ści,
dzię ki cze mu bę dą mia ły więk szą po -
wierzch nię. Po ja wią się też cie ka we mar -
ki, ta kie jak sie cio wy ju bi ler Bri ju czy 4F. 

Roz bu do wa ga le rii nie sie za so bą ko -
niecz ność stwo rze nia więk sze go par kin -
gu. Oprócz ist nie ją cych 60 miejsc w par -

kin gu pod ziem nym po wsta nie 100 ko lej -
nych na par kin gu ze wnętrz nym. Bę dą
trzy moż li wo ści do jaz du do ga le rii: dwa

wjaz dy od uli cy Sło do wej oraz je den
od uli cy Be nic kiej. 

– Zgod nie z su ge stią kon ser wa to rów

za byt ków od bu do wa li śmy je den ele ment
bro wa ru. Nie chcę mó wić na ra zie do -
kład nie, co to bę dzie, ale my ślę, że jak
pań stwo wej dzie cie i zo ba czy cie, to zro bi
to na was du że wra że nie. Isto tą jest, że ga -
le ria ma po zo stać Ga le rią Kro to szyń ską,
czy li moc no zwią za ną z tym mia -
stem – do po wie dział P. Rzep ka. 

Ofi cjal ny ter min otwar cia po zo sta je
na ra zie nie wia do mą. Ma się to zmie nić
la da chwi la. Ma na ger za po wie dział tak że
nie spo dzian kę dla klien tów, o któ rej jed -
nak wię cej nie zdra dził. Wia do mo je dy -
nie, że bę dzie to sta ła eks po zy cja, któ ra
zlo ka li zo wa na zo sta nie w przej ściu mię -
dzy sta rą a no wą czę ścią ga le rii. 

(LE NA)

GALERIA KROTOSZYŃSKA

Otwarcie już wkrótce!
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POZNAŃ

Wyróżnienia 
za działalność społeczną

13 li sto pa da w Po zna niu od by ły się
uro czy sto ści z oka zji re gio nal nych
ob cho dów Dnia Pra cow ni ka So cjal -
ne go oraz 20-le cia Re gio nal ne go
Ośrod ka Po li ty ki Spo łecz nej. Przed -
sta wi cie le na sze go po wia tu otrzy -
ma li wy róż nie nia za ich za an ga żo -
wa nie w dzia łal ność spo łecz ną.

Pod czas ga li Je rzy For na lik – kie row -
nik Za kła du Ak tyw no ści Za wo do wej
w Koź mi nie Wlkp. – otrzy mał z rąk Ma -
rze ny Wo dziń skiej, człon ki ni Za rzą du
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, wy róż -
nie nie za wie lo let nie dzia ła nia na rzecz

prze ciw dzia ła nia wy klu cze niu spo łecz ne -
mu, wdra ża nie ini cja tyw ma ją cych na ce -
lu in te gra cję osób nie peł no spraw nych
z te re nu Wiel ko pol ski.

Z ko lei An drze ja Pio trow skie go, dy -
rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Kro to szy nie, wy róż nio no
za wie lo let nie kom plek so we dzia ła nia
na rzecz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -
dzi nie, bu do wa nie sze ro kiej współ pra cy
mię dzy sek to ro wej na rzecz me dia cyj nych
form wspar cia ro dzi ny oraz wdra ża nie
no wych roz wią zań w za kre sie po li ty ki
spo łecz nej.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Jak weryfikować informacje?

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
zor ga ni zo wa ła warsz ta ty uczą ce we -
ry fi ko wa nia in for ma cji i wraż li wo ści
na po trze by dru gie go czło wie ka „Po -
grom cy fa ke new sów i hej tu”. Za ję cia
pro wa dził Krzysz tof Ko zio łek, pi sarz,
dzien ni karz i wy daw ca z No wej So li.

Warsz ta ty od by ły się w jed nej z sal
Szko ły Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła mi
Dwu ję zycz ny mi w Kro to szy nie. Uczest -
ni czy li w nich ucznio wie kla sy VIIIc tej
pla ców ki. 

Za ję cia mia ły na ce lu zwró ce nie uwa -
gi na nie bez pie czeń stwa zwią za ne z pre -
zen to wa niem fał szy wych wia do mo ści
w prze strze ni in ter ne to wej oraz tzw. hej -
tem, uzmy sło wie nie, jak waż na jest umie -
jęt ność po zy ski wa nia i we ry fi ko wa nia in -

for ma cji, a tak że uwraż li wie nie na po trze -
by ró wie śni ków.

K. Ko zio łek, na pod sta wie róż nych fil -
mi ków, zdjęć i aran żo wa nych sy tu acji, udo -
wad niał mło dzie ży, że nie wszyst ko, co oglą -
da, jest zgod ne z praw dą. Za chę cał do we ry -
fi ko wa nia in for ma cji, a wręcz do drą że nia
te ma tu. Roz ma wiał tak że z uczest ni ka mi
spo tka nia o por ta lach spo łecz no ścio wych
i o spo so bach ko rzy sta nia z nich. 

By ły tak że scen ki ro dza jo we do ode -
gra nia, wy szu ki wa nie in for ma cji w róż -
nych źró dłach oraz burz li wa dys ku sja
na te mat hej tu.

Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki
dzię ku ją Ka ta rzy nie Ma cie jew skiej, dy -
rek tor SP nr 8, za udo stęp nie nie sa li,
w któ rej od by ły się warsz ta ty.

OPRAC. (AN KA)
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6 grud nia, a więc w mi ko łaj ki, Ka -
mix Fi glo land w Kro to szy nie za pra -
sza wszyst kie dzie ci wraz z ro dzi ca -
mi na wy jąt ko we spo tka nie ze świę -
tym Mi ko ła jem! 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg
atrak cji i nie spo dzia nek, ta kich jak choć -
by „stre fa fro zen”, a w niej ani ma cje i za -
ba wy, czy „stre fa spin ma ster” – te sto wa -
nie za ba wek Hat chi mals, dro nów i aut
jeż dżą cych po ścia nie. 

Zdję cie z na tych mia sto wym wy dru -
kiem bę dzie kosz to wać tyl ko 6 zł!
Po wcze śniej szym kon tak cie bę dzie tak że
moż li wość wrę cze nia pre zen tu. Za pra -
sza my! (NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Mikołaj już się szykuje!
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W Ho te lu Re stau ra cji Waw rzy niak
w Perzy cach od był się już IX Mło dzie -
żo wy Prze gląd Twór czo ści Cze sła wa
Nie me na. W wo kal ne szran ki sta nę -
li mło dzi lu dzie, któ rzy nie ukoń czy li
jesz cze 21. ro ku ży cia. Wy da rze nie
uświet nił kon cert gwiaz dy wie czo -
ru – Jo an ny Alek san dro wicz z ze spo -
łem.

Wy stę py mło dych ar ty stów oce nia ło
ju ry w skła dzie: Jo an na Alek san dro wicz
(prze wod ni czą ca), Ma rek Olej nik i Mał -
go rza ta Kru pa. W gro nie uczniów szkół
pod sta wo wych zwy cię ży ła Ka mi la Wal -
czak, a ko lej ne miej sca przy zna no Kin dze

Lis i Wik to rii Ski bie. W ka te go rii szkół
po nad pod sta wo wych (plus star si – do 21
lat) naj lep sza oka za ła się Ju lia Faj dek,
a dru gą lo ka tę za ję ła Iga Ka sprzak. Trze -
cie go miej sca ju ry nie przy zna ło. Na gro -
dzi ło za to spe cjal nym wy róż nie niem
za współ brz mie nie na sce nie ze spół Spec -
trum. Po nad to We ro ni ce Er tel przy zna no
spe cjal ne wy róż nie nie za naj lep sze wy ko -
na nie naj mniej po pu lar nej pio sen ki. Na -
gro dę ufun do wał Ma ciej Ko ło dziej czak.
Na gro dy lau re atom wrę czał To masz Chu -
dy, bur mistrz Zdun. 

Wy da rze niem wie czo ru był kon cert
Jo an ny Alek san dro wicz – ak tor ki i wo ka -
list ki mło de go po ko le nia, któ ra wy stę po -
wa ła m. in. na de skach Te atru Mu zycz ne -
go w Gdy ni, Te atru Pol skie go we Wro cła -

wiu, No vej Sce nie w Byd gosz czy oraz go -
ścin nie na sce nie Te atru Ro ma w War sza -
wie. Współ pra cu je z to po wy mi re ży se ra -

mi, m. in. z Wojt kiem Sma rzow skim czy
Mar kiem Ko ter skim. 

– Chcia ła bym w imie niu wła snym
oraz ju ry po dzię ko wać wszyst kim
za udział w prze glą dzie. Mu zy ka wzbo ga -
ca nas. Bar dzo do brze, że pań stwo wy stę -
pu je cie i sta ra cie się. Z wy kształ ce nia je -
stem ak tor ką scen mu zycz nych i wy da je
mi się, że in ter pre ta cja i prze kaz są nie -
zwy kle istot ne. Waż ne też, że by wie -
dzieć, o czym się śpie wa. Przede wszyst -
kim ser cem, a wte dy głos się wam otwo -
rzy. Bądź cie pew ni sie bie i dzia łaj cie
na sto pro cent. Trze ba się otwo rzyć
na pu blicz ność i śpie wać do lu dzi – mó -
wi ła Jo an na Alek san dro wicz.

(NO VUS)

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

PERZYCE

Twórczość Niemena nieustannie żywa i aktualna
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Ko men da Po wia to wa Po li cji i Sta ro -
stwo Po wia to we w Kro to szy nie
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ły kon fe -
ren cje „Mło dy kie row ca”. Od by ły się
one w ZSP w Koź mi nie Wlkp. oraz
w kro to szyń skim ki nie Przed wio -
śnie. Ad re sa ta mi by li ucznio wie
szkół po nad pod sta wo wych, któ rzy
ma ją upraw nie nia do kie ro wa nia po -
jaz da mi me cha nicz ny mi lub wkrót -
ce je zdo bę dą. W spo tka niach udział
wzię ło po nad 600 mło dych osób.

Ce lem kon fe ren cji by ło uwraż li wie -
nie mło dzie ży na prze strze ga nie prze pi -
sów i za sad ru chu dro go we go. Spo tka nia
te od by ły się w ra mach Świa to we go Dnia
Pa mię ci o Ofia rach Wy pad ków Dro go -
wych, któ ry przy pa da 19 li sto pa da. Kon -
fe ren cje pro wa dził sierż. sztab. Bar tosz
Kar wik – po li cjant ds. pro fi lak ty ki spo -
łecz nej w KPP w Kro to szy nie. 

Słu cha czom przed sta wio no stan bez -
pie czeń stwa w ru chu dro go wym na te re -
nie po wia tu kro to szyń skie go. W tym ro -

ku w wy pad kach dro go wych zgi nę ły trzy
oso by, a 37 zo sta ło ran nych. Funk cjo na -
riusz pod kre ślił, że za każ dą z tych liczb
kry je się ludz ka tra ge dia, łzy i cier pie -
nie.  Omó wio no naj czę ściej po peł nia ne
przez kie row ców błę dy i ich wpływ
na bez pie czeń stwo na dro gach. 

Po nad to za pre zen to wa no film „Eks -
pe ry ment”, po ka zu ją cy róż ni ce po mię -
dzy jaz dą osób trzeź wych i nie trzeź -
wych.  Mo ni ka Kraj ka mó wi ła z ko lei
o wpły wie sub stan cji psy cho ak tyw -

nych na spraw ność kie row ców. 
Dr inż. Grze gorz Fe li czak, rze czo -

znaw ca sa mo cho do wy, wy gło sił pre lek cję
na te mat „Stan tech nicz ny po jaz du a sku -
tek wy pad ku dro go we go”. Za zna czył, jak
istot na jest dba łość o wła ści wy stan tech -
nicz ny sa mo cho du. Asp. sztab. Grze gorz

Go liń ski z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
po wia to wy ko or dy na tor ra tow nic twa me -
dycz ne go, przed sta wił za sa dy udzie la nia
pierw szej po mo cy w wy pad kach dro go -
wych. Na za koń cze nie mło dzież obej rza ła
film „Masz jed no ży cie – ku prze stro dze”.

(NO VUS)

Spo łecz ność Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych im. J. Ki liń skie go
w Zdu nach otrzy ma ła list gra tu la cyj -
ny, w któ rym prof. dr hab. inż. To -
masz Ło dy gow ski – rek tor Po li tech -
ni ki Po znań skiej, a tak że Ma rze na
Wo dziń ska – człon ki ni Za rzą du Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go – in for -
mu ją o suk ce sie ini cja ty wy Wiel ko -
pol ska Sieć Edu ka cyj no -Go spo dar -
cza (WSEG).

Zdu now ska szko ła ak tyw nie w niej

uczest ni czy po przez współ pra cę z Po li -
tech ni ką Po znań ską w ra mach pro jek tu
„Czas za wo dow ców BIS – za wo do wa
Wiel ko pol ska”. Od wie lu lat ucznio wie
ZSP w Zdu nach, kształ cą cy się na kie run -
kach tech nik lo gi styk i tech nik in for ma -
tyk, an ga żu ją się w pro jekt po przez za ję cia
spe cja li stycz ne w la bo ra to riach, sta że za -
wo do we. Po nad to pla ców ka otrzy ma ła
sprzęt kom pu te ro wy do pra cow ni in for -
ma tycz nej. Rów nież na uczy cie le do sko -
na lą swo je umie jęt no ści i pod no szą kwa li -
fi ka cje.

Każ dy uczest nik la bo ra to riów otrzy -
mu je cer ty fi kat, opis umie jęt no ści za war -
ty w pro fi lu za wo do wym, a tak że wy kre -
sy ob ra zu ją ce po ziom umie jęt no ści

na pod sta wie te stów po cząt ko we go i koń -
co we go oraz oce ny pro wa dzą ce go za ję cia.
To ko lej ny etap zdo by wa nia do dat ko -
wych prak tycz nych umie jęt no ści za wo do -
wych. Każ de zdo by te do świad cze nie
stwa rza mło dzie ży lep sze moż li wo ści
na do brą pra cę w swo im za wo dzie. Po -
nad to ucznio wie w ra mach te go pro jek tu
ma ją moż li wość od by cia płat nych sta ży
u pra co daw ców.

ZSP w Zdu nach od wie lu lat współ -
pra cu je z Po li tech ni ką Po znań ską, dba jąc
w ten spo sób o pod no sze nie kom pe ten cji
mło dzie ży. Uczest ni cząc w pro jek cie,
szko ła da je uczniom moż li wość roz wo ju
za wo do we go.

OPRAC. (AN KA) 

ZSP ZDUNY
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Konferencje dla młodych kierowców
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KROTOSZYN / KOŹMIN WLKP.

Policjant jest zawsze na służbie
Po li cjant z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
w Kro to szy nie i dziel ni co wy z Ko mi -
sa ria tu Po li cji w Koź mi nie Wlkp.
w cza sie wol nym od służ by za trzy -
ma li dwóch męż czyzn. Je den z za -
trzy ma nych kie ro wał sa mo cho dem
oso bo wym w sta nie nie trzeź wym,
a dru gi usi ło wał ukraść złom.

Ja ko in for mu je Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Kro to szy nie, funk cjo na riusz z Wy -
dzia łu Kry mi nal ne go zmie rzał na służ bę,
gdy w oko li cach Szko ły Pod sta wo wej nr 8
sa mo chód mar ki Ford Fo cus ude rzył w ba -
rier ki dro go we. Wi dząc zaj ście, po li cjant za -
trzy mał się, wy siadł z po jaz du, a na stęp nie
pod szedł do spraw cy zda rze nia. Już wte dy
wie dział, co naj praw do po dob niej by ło przy -
czy ną zda rze nia dro go we go. Od 54-let nie -
go męż czy zny wy czu wal na by ła bo wiem
sil na woń al ko ho lu. 

Funk cjo na riusz oka zał służ bo wą le gi -
ty ma cję, wy łą czył sil nik sa mo cho du i za -
brał klu czy ki. Kie row ca pró bo wał od da lić
się z miej sca zda rze nia, lecz na tych miast
zo stał uję ty przez po li cjan ta. Za czął się
szar pać. Funk cjo na riusz wraz z po stron -
nym świad kiem zda rze nia obez wład ni li
pi ja ne go męż czy znę.

Przy by ły na miej sce pa trol spraw dził
stan trzeź wo ści za trzy ma ne go. Ba da nie
wy ka za ło 1,3 mg/l al ko ho lu w wy dy cha -

nym po wie trzu. Oby wa tel ska po sta wa
prze chod nia, któ ry wspo mógł po li cjan ta,
do pro wa dzi ła więc do za trzy ma nia ko lej -
ne go pi ja ne go kie row cy, przez któ re go
mo gło dojść do tra ge dii. 54-la tek od po wie
za kie ro wa nie po jaz dem w sta nie nie -
trzeź wo ści i spo wo do wa nie ko li zji dro go -
wej. Gro zi mu ka ra do dwóch lat po zba -
wie nia wol no ści.

Te go sa me go dnia dziel ni co wy z ko -
mi sa ria tu w Koź mi nie Wlkp. za trzy mał
zło dzie ja. Bę dąc w do mu, po li cjant ode -
brał te le fon od wła ści cie la jed ne go ze sku -
pów zło mu, miesz czą ce go się w re jo nie
służ bo wym te go funk cjo na riu sza. Męż -
czy zna po in for mo wał, że na mo ni to rin gu
swo jej fir my wi dzi, jak ktoś praw do po -
dob nie krad nie złom. 

Po li cjant po in for mo wał dy żur ne go
i udał się na miej sce prze stęp stwa, po dej -
mu jąc in ter wen cję. Dzię ki na tych mia sto -
wej re ak cji za trzy ma no męż czy znę, któ ry
usi ło wał ukraść złom o war to ści kil ku set
zło tych.

(NO VUS)

Przed kil ko ma dnia mi w miej sco wo -
ści Czar ny Sad (gmi na Koź min Wlkp.)
do szło do wy pad ku dro go we go. Po -
szko do wa ne zo sta ły dwie oso by.

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 OSP Koź min Wlkp.,
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li -
cję. Oka za ło się, że na pro stym od cin ku
dro gi kra jo wej sa mo chód oso bo wy da cho -
wał w przy droż nym ro wie. Au tem po dró -
żo wa ły dwie oso by, któ re w mo men cie
przy by cia stra ża ków znaj do wa ły się po za

uszko dzo nym po jaz dem.
– Stra ża cy za bez pie czy li i oświe tli li

miej sce pro wa dzo nych dzia łań. Uczest -
nicz ka mi wy pad ku za ję li się ra tow ni cy
w ka ret ce po go to wia. Po prze pro wa dze -
niu dia gno sty ki pod ję to de cy zję o prze -
trans por to wa niu po szko do wa nych
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go.
Na stęp nie stra ża cy spraw dzi li uszko dzo -
ny po jazd pod ką tem wy cie ku pły nów
eks plo ata cyj nych, któ rych nie stwier dzo -
no – in for mu je asp. Ma riusz Dy mar ski
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. (NO VUS)

WYPADEK

Dachowanie na prostej drodze
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W Bi blio te ce Pu blicz nej w Koź mi nie
Wlkp. od by ło się spo tka nie z Elż bie -
tą Le opold – koź mi nian ką pi szą cą
wier sze. Jest ona eme ryt ką, któ ra ze
swo ich prze żyć i prze my śleń two rzy
emo cjo nal ne li ry ki.

E. Le opold za czę ła pi sać wier sze, bę -
dąc na eme ry tu rze, i wciąż roz wi ja swo ją
pa sję li te rac ką. W koź miń skiej książ ni cy
opo wia da ła zgro ma dzo nej pu blicz no ści,
jak po wsta ją jej wier sze. Za zwy czaj od -
zwier cie dla ją ja kieś waż ne mo men ty z jej
ży cia al bo ze spraw pu blicz nych. 

Od wie lu lat jest zwią za na z koź miń -
skim Klu bem oraz Te atrem Se nio ra i to
ak to rzy -se nio rzy czy ta li jej utwo ry. By ły

wier sze smut ne i no stal gicz ne, by ły peł ne
ro man ty zmu i uczu cio wo ści. Nie za bra -
kło też utwo rów z po czu ciem hu mo ru,
pi sa nych w gwa rze wiel ko pol skiej. 

Re cy ta cji po ezji to wa rzy szył na stro jo wy
akom pa nia ment Zbi gnie wa Cy un czy ka.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Spotkanie z lokalną poetką

W ha li spor to wo -wi do wi sko wej 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. Tym ra zem po świę co ne by ło
mi siom, pi ra tom i świe ża kom. 

Dzie ci wy słu cha ły opo wia da nia
„Mi sio we za ba wy”, by na stęp nie stwo -
rzyć wspa nia łe, pla stycz ne, mi sio we pra -
ce. Po nad to po zna ły „świe ża ko we” wa -
rzy wa i owo ce oraz stwo rzy ły pi rac ką ro -
dzi nę. Nie za bra kło oczy wi ście za baw
ru cho wych.

Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki
dzię ku ją To ma szo wi Ni cie jew skie mu,
pre ze so wi Cen trum Spor tu i Re kre acji
w Kro to szy nie, za udo stęp nie nie sa li,
w któ rej od by wa ły się spo tka nia Klu bu
Mam. Jed no cze śnie za pra sza ją 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 itp.) na wspól ne za ba wy, któ re
po zwo lą 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.

(AN KA) 

BIBLIOTEKA

Listopadowy Klub Mam
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Dwóch re pre zen tan tów UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce sta nę ło na po dium
w Ogól no pol skich Za wo dach Mło dzi -
ków w Za pa sach, któ re od by ły się
w Osiel sku. 

W im pre zie ry wa li zo wa ło 299 za -

wod ni ków z 38 klu bów, w tym tak że za -
pa śni cy z Moł da wii, Ro sji, Sło wa cji, Nie -
miec czy Ukra iny. W ka te go rii 100 kg Fi -
lip Cier nie jew ski wy wal czył srebr ny me -
dal, a je go klu bo wy ko le ga, Szy mon Gi ba -
sie wicz, był dru gi w kat. 52 kg.

(AN KA) 

ZAPASY

Dwa razy srebro

11 li sto pa da w Po zna niu od by ła się
ko lej na edy cja Bie gu Nie pod le gło -
ści. W gro nie uczest ni ków nie za bra -
kło oczy wi ście przed sta wi cie li na -
sze go po wia tu – re pre zen tan tów
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej, KS
Kro tosz czy Koź min Bie ga. 

Prócz Po la ków na star cie sta nę li bie -
ga cze z wie lu in nych kra jów, m. in.
z Włoch, Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec, Bia -
ło ru si, Ukra iny, Czech, Da nii, Fran cji,
Ho lan dii czy USA. W pa kie tach star to -

wych za wod ni cy otrzy ma li bia łe lub czer -
wo ne ko szul ki oraz czap ki w tych sa mych
bar wach, aby jesz cze przed star tem ufor -
mo wać bia ło -czer wo ną fla gę. 

Bieg ukoń czy ło 11 397 osób. Zna ko -
mi cie spi sa ła się Mo ni ka Jad czak z Kro to -

szyń skiej Gru py Bie go wej, któ ra z cza -
sem 44: 26 za ję ła dru gie miej sce w ka te -
go rii K16. Nasz po wiat re pre zen to wa li
tak że Piotr Jad czak (52: 53), Ja ro sław To -
rzec ki (53: 26), Ar tur Kon ra dy (55: 41),
Krzysz tof Ka ik (58: 25), Mi chał Wroń ski
(01: 16: 38), Ka mil Ko niecz ny (42: 54),
Pa tryk Kar wik (42: 54), Ja ro sław Mar ci -
niak (50: 36), Jan Ja ru zel (58: 39),
Krzysz tof Ant ko wiak (01: 12: 55), Woj -
ciech Ry ba (01: 09: 06), Aga ta Ry ba
(01: 09: 06), Mi chał Wło dar czyk
(50: 36), Pa weł Bie law ny (57: 37), Ma rek
Mie dziń ski (01: 16: 15), Iwo na Ję dr ko -
wiak -Sza ła ta (01: 43: 38) oraz Pa weł Pest -
ka (01: 01: 57). 

(LE NA)

11 li sto pa da w Bo ża ci nie po raz ko -
lej ny zor ga ni zo wa no tra dy cyj ny Tur -
niej Te ni sa Sto ło we go z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści. Uczest ni cy za wo dów
ry wa li zo wa li w pię ciu ka te go riach. 

Do zma gań przy stą pi ło 33 za wod ni -
czek i za wod ni ków z 12 miej sco wo ści. Dla
trzech naj lep szych w każ dej ka te go rii prze -
wi dzia no oko licz no ścio we pu cha ry i na -
gro dy rze czo we, ufun do wa ne przez Urząd

Miej ski i Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy -
nie, Jo an nę Król -Trąb kę – rad ną Sej mi ku
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, a tak że Li -
lian nę Se ku lę – soł tys Bo ża ci na.

W gro nie se nio rek naj lep sza by ła
Aga ta Szczot ka (No wa Wieś), któ ra wy -
prze dzi ła Ma rię Czu bak (Ko bier no) i Do -
ro tę Lu dwi czak (Sal nia). W ry wa li za cji
mło dzi czek trium fo wa ła Ka ro li na Ko -
ściel na, a za nią upla so wa ły się Alek san dra
Kon ra dy i Zu zan na Ber nat (wszyst kie
z Bo ża ci na). 

W ka te go rii mło dzi ków pierw sze
miej sce za jął Szy mon No wa kow ski (Rosz -
ki), przed Fi li pem Ber na tem i Ty mo nem
Tom czy kiem (obaj z Bo ża ci na). Naj lep -
szym ju nio rem oka zał się Ma te usz Ja gła
(Bo ża cin), wy prze dza jąc Ja ku ba Zy ba łę
(Świn ków) i Mi ko ła ja Li twi na (Bo ża cin).

W gro nie se nio rów zwy cię żył Sta ni -
sław Gdy nia (Kro to szyn), dru gi był Mi ro -
sław So bań ski (Smo szew), a trze ci Bar tosz
No wa kow ski (Rosz ki).

War to do dać, iż naj młod szą uczest -
nicz ką tur nie ju by ła 6-let nia Do mi ni ka
Ko ściel na. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

BIEGI

W biało-czerwonych barwach
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17 li sto pa da ro ze gra ny zo stał pierw -
szy tur niej w ra mach Lu boń
Cup 2019. Mło dzi pił ka rze Astry Kro -
to szyn za ję li dru gie miej sce. 

To już 10. edy cja zma gań pił kar skich
w Lu bo niu, w ra mach któ rych za pla no -
wa no osiem cy klicz nych tur nie jów dla ze -
spo łów z rocz ni ków 2008-2011.
W pierw szym za gra li naj młod si pił ka rze.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło sie dem dru -
żyn, któ re gra ły sys te mem każ dy z każ -
dym. 

Po ziom roz gry wek był bar dzo wy -
rów na ny, o czym świad czy aż sie dem
wy ni ków re mi so wych. Trium fo wa ła eki -
pa Prze my sła wa Po znań. Na dru giej lo -
ka cie upla so wa ła się Astra, któ ra zdo by -
ła 11 punk tów – trzy zwy cię stwa, dwa
re mi sy, jed na po raż ka. W skła dzie dru -
ży ny kro to szyń skich ża ków zna la zło się
dwóch naj młod szych za wod ni ków tur -
nie ju – An to ni i Mi ko łaj Woj ta szek
z rocz ni ka 2013.

Wy bra no naj lep szą szóst kę tur nie ju.
W ze spo le „gwiazd” zna leź li się dwaj gra -

cze Astry – Sta ni sław Mroz ko wiak i An -
to ni Se ra fi niak. Prócz czwór ki wy mie nio -
nych w kro to szyń skim te amie za gra li

Fran ci szek Ba nach, Adam Ga jow czyk
i Piotr Be rek. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Młoda Astra druga w Luboniu 

13 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej
nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Kro -
to szy nie od by ło się uro czy ste pod su -
mo wa nie se zo nu spor to we -
go 2018/2019. 

Uro czy stość roz po czę ła się czę ścią ar -
ty stycz ną, przy go to wa ną przez uczniów
Ósem ki. Po pre zen ta cji mło dych ta len -
tów głos za brał bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – Mo że my być dum ni z wy ni -

ków osią gnię tych przez kro to szyń skich
spor tow ców. Na si za wod ni cy ma ją
na swo ich kon tach wie le suk ce sów w za -
pa sach, su mo, siat ków ce, pły wa niu, pił ce
noż nej czy ka ra te – po wie dział wło darz
Kro to szy na, przy po mi na jąc rów nież licz -
ne im pre zy spor to we, or ga ni zo wa ne
na te re nie na sze go mia sta. 

Łącz nie wy róż nio nych zo sta ło 136
osób. Przy zna no 23 na gro dy pie nięż ne
dla za wod ni ków, tre ne rów i dzia ła czy.
Otrzy ma li je Agniesz ka Zim mer mann,

Wło dzi mierz Fi gaj, Ma ciej Par czyń ski,
Łu kasz Wa łę siak, Mag da le na Ka lu pa, Łu -
kasz Rak, Ja kub Bry lew ski, Fi lip Woź ni ca,
Szy mon Wojt kow ski, Ro bert Ba ran, Ivan
Iz deb ski, Ar tur Gi ba sie wicz, Re mi giusz
May er, Łu kasz Ba ran, Alek san dra Ro -
zum, Aron Ro zum, Ce za ry Gren da, Ma -
te usz Ko niecz ny, Da wid For tu niak, Nor -
bert Ty siak, Piotr Bie law ski, Le szek No -
wak, Ro bert Sta wo wy. 

Z ko lei 113 mło dych spor tow ców
otrzy ma ło na gro dy rze czo we. Na ko niec

po dzię ko wa no rów nież spon so rom, dzię ki
któ rym na si lo kal ni spor tow cy ma ją szan sę
się roz wi jać i od no sić ko lej ne suk ce sy.

(LE NA)

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

UROCZYSTOŚĆ

Najlepsi sportowcy zostali wyróżnieni
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W nie dzie lę ro ze gra na zo sta ła in au -
gu ra cyj na ko lej ka X edy cji Kro to -
szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki noż nej.
Po pierw szych me czach na po zy cji li -
de ra usa do wi ły się Pan com Zdu ny
oraz Żu bry.

W roz gryw kach ry wa li zu je dzie sięć
ze spo łów. Dzie sią ta edy cja roz po czę ła się
od kon fron ta cji Żu brów z eki pą Na vy Se -
als. Po je dy nek za koń czył się wy ni -
kiem 9: 2 dla Żu brów. Ta ki sam re zul tat
mie li śmy w spo tka niu Pan co mu i Cre ati -
ve. Zwy cię ży li zdu no wia nie, a Fi lip Ka -
szub po pi sał się hat tric kiem. 

W me czu Al ba tro sy Te am -Tom -Kar
Ko bier no wy da wa ło się, że kom plet punk -
tów zgar ną ci pierw si, gdyż pro wa dzi li
już 3: 1. Ry wa le jed nak od ro bi li stra ty
i star cie za koń czy ło się wy ni kiem 3: 3. 

Ogrom ną nie spo dzian kę spra wi li pił -
ka rze Octa go nu Koź min Wlkp., któ rzy

zmie rzy li się z A Se ree Tee. Koź mi nia nie
nie da li szans fa wo ry tom do zdo by cia mi -
strzo stwa KLHPN i wy gra li aż 7: 0. 

W ostat nim me czu pierw szej ko lej ki
Eki pa z Sul mie rzyc, po za cię tej wal ce, zre -
mi so wa ła 2: 2 z MTV Roz dra żew. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni, że

po raz ko lej ny go ści my w ha li przy dep ta -
ku. W tym ro ku do roz gry wek do łą czy ły
do nas dwie moc ne eki py – Al ba tro sy Te -
am oraz Cre ati ve. Za po wia da się więc cie -
ka wa ry wa li za cja – sko men to wał Ro bert
Sta wo wy, je den z or ga ni za to rów ha lów ki. 

(LE NA)

KARATE

Wielkie zawody w Zdunach

Za na mi XVII edy cja Ka ra te Cup
o Pu char Bur mi strza Zdun. Za wod ni -
cy z na sze go po wia tu zdo by li łącz -
nie 74 me da le. 

Tur niej zor ga ni zo wał miej sco wy
UKS Sho dan. Do ry wa li za cji przy stą pi ło
aż 251 ka ra te ków z 25 klu bów. Za nim
na do bre roz go rza ły emo cje spor to we,
bur mi strzo wi Zdun, dy rek to ro wi Szko ły
Pod sta wo wej w Zdu nach oraz przed sta -
wi cie lom firm, któ re wspie ra ją ka ra te -
ków, wrę czo no spe cjal ne sta tu et ki.

Spo śród wszyst kich star tu ją cych wy -
ło nio no naj lep szych za wod ni ków tur nie -
ju. Wśród dziew cząt wy róż nio na zo sta ła
Mar ta Streu bel (UKS Sho dan Zdu ny),
zdo byw czy ni trzech zło tych me da li,
a z gro na chłop ców wy bór padł na Ja ku ba
Piw ko z Dol no ślą skie go Klu bu Jin ka ku
Kan sei. W kla sy fi ka cji klu bo wej zwy cię -
ży li go spo da rze, wy prze dza jąc DK Jin ka -
ku Kan sei oraz Aka de mię Spor tu Chi ka -
ra Kęp no.

Do ro bek zdu now skich ka ra te ków
to 53 me da le – 16 zło tych, 14 srebr nych

i 23 brą zo we. Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta wa li: Mar ta Streu bel (w dwóch
kon ku ren cjach in dy wi du al nych), Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska, Ja kub For ma now -
ski, Wik to ria Ma cia szek, Mar cin Jan kow -
ski, Ja ro sław Adam ski, Ni ko dem Szy -
mań ski, An na Sta ni sław ska, Ma tyl da
Ozga, Ja kub Ro mań ski oraz Dag ma ra
Muj ta, a tak że czte ry te amy w zma ga -
niach dru ży no wych. 

Re pre zen tan ci ASW Nip pon Kro to -
szyn wy wal czy li w Zdu nach osiem me da -
li – czte ry zło te oraz po dwa srebr ne i brą -
zo we. Naj lep si w swo ich ka te go riach by li
Ma ja Do la ta, Pa tryk Ma ty siak, Fi lip Mosz
i Nor bert Ty siak.

Eki pa Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan zdo by ła pięć krąż ków – zło -
to, sre bro i trzy ra zy brąz. Ten naj cen niej -
szy zgar nął Kac per Alek san dro wicz. 

Z ko lei przed sta wi cie le UKS Uke mi
Ko by lin ośmio krot nie sta wa li na po dium.
Zło to wy wal czy ła Zo fia Ło pa czyk, a po -
nad to ko by li nia nie przy wieź li ze Zdun
dwa srebr ne me da le i pięć brą zo wych.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Octagon sprawcą pierwszej sensacji
F

O
T
. 

U
K

S
 S

h
o
d
a
n
 Z

d
u
n
y

F
O

T
. 

D
o
m

in
ik

 G
ó
ra

l


