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� EDUKACJA

Karol Okrasa
ponownie gościł 
w ZSP nr 2

Czytaj na str. 2

� WYDARZENIE

Wystawa motocykli 
w Galerii
Krotoszyńskiej

Czytaj na str. 3

� WYWIAD

Rozmawiamy 
z Kacprem Rucińskim

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE

Krotoszyńscy
policjanci
zabezpieczyli ponad 
4 kg narkotyków

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

DODATEK 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 18-19

� SPORT

Biały Orzeł i Piast
rozpoczęły rundę
wiosenną

Czytaj na str. 23

ŚWIĘTA

Wielkanocne kiermasze w naszym powiecie
Czytaj na stronach 11, 12, 15



W re stau ra cji ,,Prze piór ka” w Świn ko -
wie od by ło się spo tka nie Pol skiej Fe -
de ra cji Ho dow ców By dła i Pro du cen -
tów Mle ka. By ła to oka zja do pod su -
mo wa nia ca ło rocz nych osią gnięć
wiel ko pol skich ho dow ców i pro du -
cen tów. Wrę czo no pu cha ry i dy plo my.

Na spo tka nie przy by ło po nad sto
osób – ho dow cy by dła, pro du cen ci mle ka,
przed sta wi cie le firm dzia ła ją cych w bran ży
rol ni czej, in sty tu cji pań stwo wych i urzę -
dów. Obec ni by li tak że przed sta wi ciel mar -
szał ka i wo je wo dy wiel ko pol skie go, po wia -
to wy le karz we te ry na rii – An na Lis -Wla zły,
Li dia Cze chak – za stęp czy ni kie row ni ka
po znań skie go od dzia łu ARiMR, An drzej
Skrzyp czak – kie row nik biu ra po wia to we -
go ARiMR, Prze my sław Ja gła – pre zes
Wiel ko pol skiej Fe de ra cji Ho dow ców By dła
i Pro du cen tów Mle ka, Le szek Hądz -
lik – pre zy dent Pol skiej Fe de ra cji Ho dow -
ców By dła i Pro du cen tów Mle ka.

Przed sta wio no da ne za ubie gły rok.
Dzię ki do brej ko niunk tu rze na ryn ku mle -
ka pol scy rol ni cy otrzy my wa li bar dzo do -
bre ce ny za swo je wy ro by, co prze ło ży ło się
na wspa nia łe wy ni ki pro duk cyj ne. Opo -
wia da ła o tym An na Sie kier ska, kie row nik
dzia łu ho dow li PFH BiPM. – Pol ska na le ży
do pię ciu naj więk szych pro du cen tów mle -
ka w Unii Eu ro pej skiej – mó wi ła. – A na -
sze mle ko i pro duk ty mlecz ne eta po wo
pod bi ja ją no we ryn ki. Śred nia wy daj ność
pol skich krów to 8150 kg mle ka, a w Wiel -

ko pol sce – 8725 kg, co sta wia nas – ja ko
wo je wódz two – na pią tej po zy cji w Pol sce. 

Na stęp nie wrę czo no zło te ho no ro we
od zna ki PFH BiPM. Wy róż nio no tak że
czo ło wych ho dow ców z po dzia łem
na ilość po sia da ne go by dła – od 20 sztuk
do po nad 1000. W tym gro nie zna leź li się
miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go,
któ rym po dzię ko wa ła wi ce bur mistrz Jo -
an na Król -Trąb ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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W mi nio ny czwar tek do Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2
w Kro to szy nie po now nie za wi tał Ka -
rol Okra sa. Słyn ny mistrz kuch ni
spo tkał się z ucznia mi pla ców ki oraz
oko licz nych gim na zjów i pod sta wó -
wek, że by opo wie dzieć o swo jej pa -
sji. Mó wił rów nież o wy bo rze kie run -
ku kształ ce nia mło dych lu dzi. 

Ka rol Okra sa to słyn ny ku charz i pre -
zen ter te le wi zyj ny. Zna my go z wie lu pro -
gra mów, jak choć by „Kuch nia z Okra są”,
„Okra sa ła mie prze pi sy” czy „Sma ki cza su
z Ka ro lem Okra są”. Jest jed nym z za ło ży -
cie li Fun da cji Klu bu Sze fów Kuch ni,
funk cjo nu ją cej od 2008 ro ku i ma ją cej
na ce lu pro pa go wa nie kul tu ry sto łu w Pol -
sce i nie tyl ko. Po nad to jest sze fem kuch ni
w re stau ra cji Plat ter. 

Na spo tka niu z kro to szyń ski mi
ucznia mi K. Okra sa opo wie dział o po -
cząt kach swo jej ka rie ry. Jak pod kre ślił,
nie zwy kle waż ną kwe stią jest wy bór do -
brej szko ły, któ ra od po wied nio po kie ru je
mło de go czło wie ka, wy kształ ci w nim ta -
len ty i umie jęt no ści, od kry je moż li wo ści
da ne go ucznia, po sze rza jąc je go wie dzę

oraz per spek ty wy. Jed no cze śnie po le cił
ZSP nr 2 ja ko do bre miej sce do przy go to -
wa nia ucznia do za wo du. 

– Gdy by ktoś mi po wie dział w mo -
men cie, kie dy wy bie ra łem szko łę ga stro no -
micz ną, że go to wa nie bę dzie mo im za wo -
dem, peł nym pa sji, i że osią gnę w tej dzie -
dzi nie ży cio wy suk ces, to bym nie uwie -
rzył – zdra dził K. Okra sa. – Naj waż niej szą
rze czą jest pa sja i wy bór za wo du, któ ry bę -
dzie spra wiał nam we wnętrz ną przy jem -
ność – za zna czył. Mistrz kuch ni po dzię ko -
wał Ro ma no wi Olej ni ko wi, dy rek to ro wi
ZSP nr 2, za za pro sze nie i po chwa lił wy so -
ki po ziom edu ka cji w tej szko le. 

Na spo tka niu by li rów nież przed sta -
wi cie le fir my Tar czyń ski, pro du ku ją cej
jed ne z naj lep szych wy ro bów wę dli niar -
skich w Pol sce. Za pre zen to wa li uczniom
ofer tę prak tyk na te re nie za kła du i na by -
cia do świad cze nia za wo do we go. Roz da -
wa li też swo je pro duk ty do de gu sta cji.

Te go dnia po kaz ku li nar ny mie li
ucznio wie ZSP nr 2, któ rzy przy go to wa li
dla uczest ni ków spo tka nia pysz ne owo co -
we na po je, na le śni ki oraz piz zę. 

(NO VUS)

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

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Kolejna wizyta Karola Okrasy

ROLNICTWO

Spotkanie hodowców bydła i producentów mleka
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W mi nio ny week end w Ga le rii Kro to -
szyń skiej, jak co ro ku, moż na by ło
po dzi wiać wy sta wę mo to cy kli, zor -
ga ni zo wa ną przez Klub Mo to cy kli
Cięż kich i We te ra nów OLD TI MERS.
W trak cie im pre zy zbie ra ne by ły dat -
ki na le cze nie i re ha bi li ta cję sze ścio -
let nie go Fran ka Staś kie wi cza.

Eks po zy cja mo to cy kli przy cią gnę ła
licz ną gru pę mi ło śni ków sta lo wych ru -
ma ków. By ło co oglą dać. A przy oka zji
wie le osób po ka za ło do bre ser ce, wpła ca -
jąc pie nią dze na cho re go 6-lat ka.

Fra nek Staś kie wicz uro dził się 16
grud nia 2011 ro ku z roz sz cze pem krę go -
słu pa (prze pu kli ną opo no wo -rdze nio wą)
w od cin ku lę dź wio wo -krzy żo wym, ze
współ ist nie ją cym wo do gło wiem. W dru -
giej do bie ży cia prze szedł dwie ope ra cje
krę go słu pa, gło wy (za ło że nie ukła du za -
staw ko we go) i pla sty kę prze pu kli ny opo -
no wo -rdze nio wej. 

Po dwóch ty go dniach zdia gno zo wa -
no u nie go jesz cze cho ro bę me ta bo licz -
ną – fe ny lo ke to nu rię. Na szczę ście nie po -
czy ni ła ona żad nych uszko dzeń mó zgu,
dzię ki szyb kie mu wdro że niu spe cjal ne go
ży wie nia, któ re jest je dy ną me to dą le cze -
nia.

Na sku tek roz sz cze pu krę go słu pa
chło piec ma osła bio ne mię śnie nóg, nie
ma czu cia w sto pach, któ re do dat ko wo są
koń sko -szpo ta we, przez co nie mo że po -
ru szać się sa mo dziel nie. 

Wspar cie fi nan so we dla 6-lat ka i je go
ro dzi ców jest bar dzo po trzeb ne, al bo -
wiem le cze nie to ogrom ne wy dat ki. Fra -
nek od uro dze nia jest pod opie ką wie lu
spe cja li stów – neu ro lo ga, neu ro chi rur ga,
psy cho lo ga, or to pe dy, re ha bi li tan ta, uro -
lo ga, spe cja li sty cho rób me ta bo licz nych.
Oprócz wy dat ków na le ka rzy, sprzęt or to -
pe dycz ny czy re ha bi li ta cję po trzeb ne są
tak że środ ki na spe cjal ną die tę, cał ko wi cie
wy klu cza ją cą biał ko z po ży wie nia.

(NO VUS)

W no cy z 17 na 18 mar ca w piw ni cy
bu dyn ku wie lo ro dzin ne go na Al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Kro to -
szy nie wy buchł po żar. Na szczę ście
ni ko mu nic się nie sta ło.

Na ak cję za dys po no wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz sa mo cho dy ga śni cze z OSP Kro -
to szyn i OSP Be ni ce. Gdy stra ża cy do tar li
na miej sce, z piw ni cy wy do by wał się dym. 

Ra tow ni cy na tych miast wpro wa dzi li
prąd ga śni czy pia ny cięż kiej do wnę trza
obiek tu. Jed no cze śnie po zo sta ła część za -
ło gi pro wa dzi ła ewa ku ację miesz kań ców. 

W ce lu zwięk sze nia kom for tu pro -
wa dzo nych dzia łań za sto so wa no wen ty la -
tor od dy mia ją cy. Po cał ko wi tym stłu mie -
niu ognia znaj du ją cy się w piw ni cy ma te -
riał pal ny usu nię to w bez piecz ne miej sce
i do ga szo no. 

Na ko niec dzia łań stra ża cy spraw dzi li
bu dy nek pod ką tem wy stę po wa nia nie -
bez piecz nych ga zów. Za gro żeń nie stwier -
dzo no. 

Dzię ki szyb kiej re ak cji ra tow ni ków
stra ty uda ło się zmi ni ma li zo wać. Spa li ło
się je dy nie drew no opa ło we, zgro ma dzo ne
w piw ni cy. Ak cja trwa ła czte ry go dzi ny. 

(NO VUS)

GALERIA KROTOSZYŃSKA

Oldtimersi zbierali środki 
na chorego chłopca

KROTOSZYN

Pożar w piwnicy
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Na rzecz Franka można przekazać darowiznę: Fundacja
Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” - Bank BPH S.A; 

nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615;
tytułem: „28031 Staśkiewicz Franciszek darowizna na

pomoc i ochronę zdrowia”. 



Z Kac prem Ru ciń skim, po cho dzą -
cym z Mal bor ka, zna nym stand -
-upe rem, przy oka zji je go wi zy ty
w Kro to szy nie roz ma wiał Mi chał
Ko bu szyń ski.

Jak za czę ła się Pań ska ka rie ra ka -
ba re cia rza, a mó wiąc ści ślej: stand -
-upe ra?

– Ka rie ra ka ba re cia rza za czę ła się
i skoń czy ła w jed nym ro ku. Kie dy nie
mo głem zna leźć lu dzi do ka ba re tu,
stwier dzi łem, że mu szę zro bić coś sam.
Obej rza łem wów czas pa rę wy stę pów
stand -upo wych, m. in. Ed die go Mur -
phy'ego, Geo r ge'a Car li na czy Pau la
Fran ci sco i po my śla łem, że mógł bym
zro bić coś po dob ne go. Na pi sa łem je -
den, dwa mo no lo gi i przed sta wi łem je
zna jo mym, w ma łej sal ce z ma łym mi -
kro fo nem. Chcia łem zo ba czyć, czy ma
to sens i czy jest śmiesz ne dla in nych.
Oka za ło się, że tak. Póź niej to ru szy ło,
naj pierw by ły prze glą dy ka ba re to we,
po nie waż nie mia łem in nej opcji wy stę -
po wa nia w tam tych cza sach. Lu dzie nie
wie dzie li, co to jest stand -up i trze ba by -
ło pod piąć się tro chę pod ten ruch ka ba -
re to wy, że by wy stę po wać. Trze ba by ło
zdo być me na dże ra i mieć moż li wość za -
ra bia nia na tym.

Kie dy po raz pierw szy wy stą pił Pan
przed du żą pu blicz no ścią?

– A co to jest „du ża pu blicz ność”?
Dla mnie kie dyś du ża pu blicz ność by ła,
gdy przy szło na mnie 150 osób w Gdań -
sku. To by ło mniej wię cej w la -
tach 2011-2012. Naj więk szym prze ży -
ciem by ło za gra nie na Pa ce w Ro tun dzie
dla 600 osób. To był mój wy stęp ży cia.
Czu łem wte dy, że „la tam po sce nie”, że
no szą mnie na rę kach. To by ło jak na -
praw dę do bry nar ko tyk. Wte dy wie -
dzia łem, że mu szę dą żyć do te go, by
każ dy wy stęp ta ki był. 

Czy stand -up to coś, cze go – we dług
Pa na – moż na się na uczyć, czy ra czej
waż niej szy jest tu wro dzo ny ta lent
do te go ty pu roz ryw ki? 

– My ślę, że waż ne są obie rze czy.
Stand -uper po wi nien sku piać w so bie
kil ka waż nych cech, któ re nie wszy scy
ma ją. Nie któ rzy po sia da ją po je dyn cze
ce chy, ale to mo że nie wy star czyć, że by
być do brym stand -upe rem. Je den ma
cha ry zmę, a dru gi za je bi ste po czu cie
hu mo ru, ale bez tych obu cech nie bę -
dzie dość do bry. Czę sto czło wiek się
z ni mi ro dzi, a cza sa mi są ukształ to wa -
ne przez ro dzi ców, pro ces wy cho waw -
czy i oto cze nie, w ja kim się ob ra casz

w okre sie do ra sta nia. Do świad cze nie
jest rów nież nie zbęd ne, że by ro bić do -
bry stand -up.

�
Na przy kła dach Pa na nie któ rych

mo no lo gów, ta kich jak choć by „Spo -
wiedź” czy „Trzech Mę dr ców”, moż na
wy snuć wnio sek, że lu bi Pan po dej mo -
wać czę sto te ma ty ta bu, np. re li gii. Czy
w związ ku z tym uwa ża się Pan za oso bę
kon tro wer syj ną? 

– Kon tro wer sja dla każ de go jest
czymś in nym. Je że li za gram dla kół ka
ró żań co we go, to kon tro wer sją bę dzie
prze kli na nie. Je śli ro bię to dla stu den -
tów, bę dzie to wy chwa la nie rek to ra. Ja
dą żę do te go, by grać tak jak tu taj,
w Kro to szy nie – dla lu dzi, któ rzy, mam
na dzie ję, wie dzą, że przy szli na Kac pra
Ru ciń skie go, zna jąc je go wcze śniej szą
twór czość. Nie za sko czy ich żad na kon -
tro wer sja, wie dzą, że mo że być ostro,
ob le śnie, wul gar nie i szo ku ją co. Chcę

wie rzyć, że pu blicz ność bę dzie wręcz
spo dzie wać się, że kil ka ra zy „zro bię ją
w ko nia” i za sko czę. Sta ram się te mu
spro stać, kon stru ować w ten spo sób żar -
ty i mo no lo gi, by da wać lu dziom coś
uni kal ne go, coś, cze go nie do sta ną w in -
nej roz ryw ce. Mo im ma rze niem za wo -
do wym jest da wać nie tyl ko śmiech, ale
coś ory gi nal ne go. 

Jak wy glą da przy go to wa nie
do stand -upo we go wy stę pu przed du żą
pu blicz no ścią? Czy jest to sta ran nie wy -
ćwi czo ny pro gram, czy mo że jed nak
jest w nim miej sce na im pro wi za cję?
Moż na bo wiem za uwa żyć, iż czę sto po -
dej mu je Pan dia log z wi dza mi.

– Ja uwiel biam roz ma wiać z ludź mi
ze sce ny, in te gro wać się z ni mi. Dzi siaj
gram z „Bo ra sem”, któ ry ja ko mój sup -
port (To masz „Bo ras” Bor kow ski – przyp.
red.) ra czej nie ga da z ludź mi. On ma
swój tekst wy ćwi czo ny. Każ dy ma swo je

po dej ście. Gdy two rzę żart, za wsze sta -
ram się, że by miał swo je tem po i kon -
struk cję. Moc no go szli fu ję i za my kam.
Obok mam żart, któ ry opie ra się na po sta -
ci i tzw. „flow”, czy li odej dę od te ma tu
i zaj mę się czło wie kiem, któ ry wła śnie
wszedł na sa lę i przez 5 mi nut ro bię so bie
ja ja z nie go. Oczy wi ście, wszyst ko w do -
brym to nie, ni gdy nie mia łem za mia ru
ni ko go ob ra żać. Rzecz w tym, by śmy się
ra zem po śmia li.

Zda rza ły się ja kieś dłuż sze dia lo gi
z wi dzem?

– Wie le jest ta kich przy kła dów, gdy
czło wiek my śli, że jest śmiesz ny. Ja to po -
tra fię do ce nić, je śli ktoś jest bły sko tli wy.
Je śli umie za sa dzić mi ta ką ri po stę, że lu -
dzie za czy na ją się śmiać, to i ja się śmie ję.
Nie bę dę się z nim bok so wał, ra czej przy -
bi ję mu „piąt kę” i po wiem: ,,sta ry, ta kich
lu dzi po trze bu je my”. Chcę ta kich wi -
dzów na wy stę pie, bo to zna czy, że są do -
bry mi od bior ca mi te go, co mó wię. I nie
ob ra żą się za ja kiś te mat. 

Czym dla Pa na jest stand -up? Spo -
so bem na ży cie? Pa sją? A mo że po pro -
stu cięż ką pra cą?

– To jest trud ne py ta nie. Z jed nej
stro ny jest to pra ca, bo tak to trak tu ję, lecz
z dru giej stro ny – czer pię z te go przy jem -
ność jak z pa sji. Mam szczę ście, że mam
ta ką pra cę, że ro bię to, co ko cham. I ży czę
wszyst kim te go sa me go.
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WYWIAD

Robię to, co kocham!

Łu kasz Ra ben da
WY PA DEK PRA COW NI KA 

Każ de go ro ku do cho dzi w Pol sce
do kil ku dzie się ciu ty się cy wy pad ków
przy pra cy. Fi nan so we kon se kwen cje
nie szczę śli we go wy pad ku pra cow ni ka
po no si wła ści ciel fir my, w któ rej był za -
trud nio ny.

Jak pod kre śla ją spe cja li ści, utrzy mu -
ją ca się du ża licz ba pra cow ni ków ule ga ją -
cych wy pad kom przy pra cy po win na
skło nić przed się bior ców nie tyl ko
do prze glą du pro ce dur bez pie czeń stwa,
ale rów nież zwró cić ich uwa gę na moż li -
wość ochro ny ubez pie cze nio wej. Od po -

wie dzial ność fi nan so wa za uszczer bek
pra cow ni ka na zdro wiu w wy ni ku nie -
szczę śli we go wy pad ku le ży bo wiem
po stro nie pra co daw cy. 

W świe tle prze pi sów ja ko wy pa dek
przy pra cy kla sy fi ko wa ne jest każ de
zda rze nie zwią za ne z pra cą, któ re spo -
wo do wa ło uraz lub śmierć i któ re mia ło
miej sce w cza sie wy ko ny wa nia co dzien -
nych obo wiąz ków bądź do dat ko wych
po le ceń prze ło żo ne go. W po ję ciu tym
miesz czą się rów nież zda rze nia po wsta -
łe w dro dze do miej sca pra cy, jak rów -
nież pod czas od by wa nia szko leń czy
im prez fir mo wych. 
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RÓŻOPOLE

Pożar budynku gospodarczego
W no cy z 21 na 22 mar ca do szło
do po ża ru za bu do wań go spo dar -
czych w miej sco wo ści Ró żo po le
(gmi na Kro to szyn). W ak cji ga sze nia
wzię ło udział 25 stra ża ków.

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 OSP Rosz ki, OSP Kro to szyn, OSP
Or pi szew i OSP Chwa li szew. Po nad to
na miej sce wy sła no sa mo chód ope ra cyj ny
z ofi ce rem w dys po zy cji ko men dan ta po -
wia to we go. Bu dy nek go spo dar czy pa lił się
w ca łej ob ję to ści. Za gro żo ne by ły przy le głe

obiek ty, w tym sto lar nia. Osób po szko do -
wa nych nie by ło. Wła ści ciel odłą czył za si la -
nie elek trycz ne przed przy by ciem stra ży
po żar nej. 

Po uga sze niu po ża ru przy stą pio no
do usu wa nia z bu dyn ku nad pa lo nych ma -
te ria łów, któ re na bie żą co do ga sza no wo dą.
Przy uży ciu ka me ry ter mo wi zyj nej spraw -
dzo no po go rze li sko oraz po miesz cze nia
przy le głe. Za gro żeń nie stwier dzo no.
W wy ni ku po ża ru spa le niu ule gło je de na -
ście owiec oraz sprzęt i ma te ria ły prze cho -
wy wa ne w bu dyn ku. 

(NO VUS)
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W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5
w Kro to szy nie od był się kon cert pro -
fe so ra An drze ja Ste fań skie go, Ho no -
ro we go Oby wa te la Kro to szy na. Pu -
blicz ność mo gła wy słu chać utwo ry
ta kich kom po zy to rów jak Bach, Mo -
zart, Schu mann czy Cho pin.

Pro fe sor An drzej Ste fań ski uro dził się13
mar ca 1933 ro ku w Kro to szy nie. W la -
tach 1947-49 był uczniem Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja. Zo stał wy da lo -
ny ze szko ły za ka ry ka tu rę do stoj ni ka pań -

stwo we go, za miesz czo ną w ga zet ce szkol nej.
Po tem uczył się w li ceum w Ja ro ci nie, a na -
stęp nie w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej
w Po zna niu. 

Na ukę gry nafor te pia nie roz po czął wro -
ku 1949 w Po zna niu, u prof. An to nie go Ka -
ru ża sa. Kształ cił się w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Mu zycz nej w War sza wie. Był
uczniem sław nych mi strzów – prof. Sta ni sła -
wa Szpi nal skie go iprof. Zbi gnie wa Drze wiec -
kie go. Odro ku1959 po zo stał nauczel ni ja ko
na uczy ciel aka de mic ki, zdo by wa jąc ko lej ne
stop nie na uko we. Edu ka cję mu zycz ną po sze -

rzał w Kon ser wa to rium Mu zycz nym w Mo -
skwie (1966) u prof. We ry Gor no sta je wej,
awla tach1970-1971 nastu diach wUni wer -
sy te cie In dia na u prof. Gy ór gy Se bo ka. 

Kon cer to wał w kra ju i za gra ni cą, m. in.
w Bel gii, Cze cho sło wa cji, An glii, Hisz pa nii,
ów cze snym Związ ku Ra dziec kim, na Wę -
grzech, we Wło szech, a po za Eu ro pą – w Ja -
po nii, Chi nach i w Ko rei. Wie lo krot nie na -
gry wał kon cer ty dla wiel kich firm fo no gra -
ficz nych. Współ pra co wał z Pol skim Ra diem
oraz czo ło wy mi fil har mo nia mi w kra ju. Re -
per tu ar kon cer to wy prof. Ste fań skie go jest

bar dzo bo ga ty: obej mu je utwo ry róż nych
epok, od Ba cha do współ cze sno ści,
z uwzględ nie niem kom po zy to rów pol skich
(ja ko je dy ny na grał wszyst kie utwo ry for te -
pia no we Ka ro la Szy ma now skie go). 

Po za kon cer to wa niem prof. Ste fań ski
zaj mu je się dzia łal no ścią dy dak tycz ną.
W Aka de mii Mu zycz nej im. F. Cho pi na
w War sza wie pro wa dził kla sę for te pia nu,
kształ cąc licz nych stu den tów z kra ju i za gra -

ni cy. Był za pra sza ny na cho pi now skie kur sy
in ter pre ta tor skie do Ja po nii, Lon dy nu (Roy al
Aca de my of Mu sic), do Włoch, Ko rei Po łu -
dnio wej (Seul) i Chin (Szan ghaj). 

Sil na jest więź An drze ja Ste fań skie go ze
śro do wi skiem ro dzin ne go Kro to szy na.
W swo ich licz nych wy stą pie niach i wy wia -
dach pra so wych za wsze pod kre śla kro to szyń -
ski ro do wód i przy wią za nie do mia sta. 11
paź dzier ni ka 1996 ro ku, na pod sta wie
uchwa ły Ra dy Pe da go gicz nej, otrzy mał god -
ność Ho no ro we go Ab sol wen ta Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie. Z ko lei 25 mar ca 2010 de cy zją Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie zo stał Ho no ro -
wym Oby wa te lem Kro to szy na.

(NO VUS)

MUZYKA

Koncert fortepianowy profesora Stefańskiego

Przed kil ko ma dnia mi w kro to szyń -
skim ki nie Przed wio śnie z pro gra -
mem „Bóg jest mię so żer ny” wy stą pił
zna ny w Pol sce stand -uper – Kac per
Ru ciń ski. Wy da rze nie przy cią gnę ło
licz ną gru pę pu blicz no ści.

Wi dzo wie ba wi li się zna ko mi cie, co
i rusz wy bu cha jąc grom kim śmie chem.
Po zy tyw nie przy ję ty zo stał tak że dru gi
ko mik – To masz „Bo ras” Bor kow ski, któ -
ry wy stą pił ja ko sup port gwiaz dy wie czo -
ru, czy li Kac pra Ru ciń skie go.

K. Ru ciń ski to mło dy, zdol ny ko mik,
po cho dzą cy z Mal bor ka. W 2009 i 2010
ro ku zdo by wał na gro dy na wszyst kich fe -
sti wa lach, na któ rych wy stę po wał. Je go

zna ki roz po znaw cze to umie jęt no ści ga -
wę dziar skie, bły sko tli we pu en ty oraz zna -
ko mi ty kon takt z pu blicz no ścią. 

Stand -uper swo bod nie i dow cip nie
po ru sza te ma ty, czę sto uwa ża ne za ta bu
lub nie po praw ne po li tycz nie. W swo ich
mo no lo gach od no si się do ta kich spraw
jak re li gia, re la cje dam sko -mę skie, sport,
po li ty ka, se gre ga cja śmie ci, we ge ta ria -
nizm i wie le in nych. Ru ciń ski wy róż nia
się ostrym ję zy kiem, nie po zba wio nym
wul ga ry zmów. 

W Kro to szy nie ar ty sta zła pał świet -
ny kon takt z pu blicz no ścią. Ostat nio
stand -uper go ścił tak że w Ostrze szo wie
i Ka li szu.

(NO VUS)

ROZRYWKA

Bóg jest mięsożerny



Moż na już ko rzy stać z usłu gi wstęp -
nie wy peł nio ne go ze zna nia po dat ko -
we go. W tym ro ku obok go to we go
PIT -37 mo żesz wy słać przez In ter net
rów nież PIT -38. 

Od 15 mar ca na por ta lu po dat ko wym
udo stęp nio ne zo sta ły wstęp nie wy peł nio ne
ze zna nia po dat ko we za rok 2017 – PIT -37
(spo rzą dza ny na pod sta wie in for ma cji
od płat ni ków: PIT -11, PIT -8C, PIT -R oraz
in for ma cji od or ga nów ren to wych: PIT -
-40A/11A) i PIT -38 (spo rzą dza ny na pod -
sta wie in for ma cji PIT -8C). 

Wstęp nie wy peł nio ne ze zna nie po -
dat ko we, w skró cie PFR, ma za za da nie
uła twić po dat ni kom roz li cze nie z fi sku -
sem. Po za lo go wa niu się na por ta lu po dat -
ko wym moż na po brać spo rzą dzo ną przez
ad mi ni stra cję po dat ko wą pro po zy cję roz -

li cze nia rocz ne go, któ rą mo że my w do -
wol ny spo sób mo dy fi ko wać i uzu peł nić
o do dat ko we in for ma cje (np. ulgi, za łącz -
ni ki, prze ka za nie 1% na rzecz OPP). 

Ogra ni cza to do mi ni mum czas po -
trzeb ny do roz li cze nia się z urzę dem skar -
bo wym. Po zwa la też unik nąć błę dów,
któ re po ja wia ją się przy prze pi sy wa niu
da nych z in for ma cji od płat ni ków. Tak
więc zło że nie ze zna nia po dat ko we go sta je
się wy god niej sze, prost sze i szyb sze. 

Oczy wi ście na dal moż na skła dać de kla -
ra cje PIT -37 i PIT -38 na do tych cza so wych
za sa dach, czy li dro gą elek tro nicz ną do sys te -
mu e -De kla ra cje lub w for mie pa pie ro wej. 

Wię cej in for ma cji znaj du je się na Por -
ta lu Po dat ko wym: http://www.fi nan -
se.mf.gov.pl/pp/wstep nie -wy pel nio ne -ze -
zna nie -po dat ko we -pfr. 

(US) 

7Na Bieżąco

Po nad 4 ki lo gra my róż ne go ro dza ju
nar ko ty ków za bez pie czy li po li cjan ci
z Kro to szy na. Wszyst ko za czę ło się
od kon tro li dro go wej, pod czas któ rej
w sa mo cho dzie 30-lat ka zna le zio no
am fe ta mi nę. Ko lej ne środ ki odu rza -
ją ce od kry to w je go miesz ka niu. 

Do za trzy ma nia 30-let nie go męż czy -
zny do szło 16 mar ca. Po li cjan ci z Kro to -
szy na w trak cie kon tro li dro go wej sa mo -
cho du mar ki Opel zna leź li w au cie am fe -
ta mi nę. Kie row ca zo stał za trzy ma ny
i umiesz czo ny w po li cyj nym aresz cie
do wy ja śnie nia. Ko lej nym kro kiem by ło
prze szu ka nie miej sca za miesz ka nia 30-
lat ka. Funk cjo na riu sze za bez pie czy li
w miesz ka niu znacz ną ilość środ ków odu -
rza ją cych w po sta ci ma ri hu any, am fe ta -
mi ny i eks ta zy. Kry mi nal ni zwa ży li ca łość
za bez pie czo nych nar ko ty ków. Oka za ło
się, że ich łącz na wa ga wy nio sła pra -
wie 4,2 kg. Sa mych ta ble tek eks ta zy funk -

cjo na riu sze ujaw ni li po nad 600 sztuk,
zie la ko no pi ma ri hu any by ło po -
nad 1,5 kg, a am fe ta mi ny po nad 2,3 kg. 

Męż czy zna usły szał za rzut po sia da -
nia środ ków odu rza ją cych. 18 mar ca,
na wnio sek pro ku ra tu ry, Sąd Re jo no wy
w Kro to szy nie aresz to wał 30-lat ka na trzy
mie sią ce. Za po sia da nie znacz nej ilo ści
nar ko ty ków gro zi mu ka ra do 10 lat po -
zba wie nia wol no ści. Po li cjan ci na dal pro -
wa dzą in ten syw ne dzia ła nia w tej spra wie
i nie wy klu cza ją ko lej nych za trzy mań. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Zabezpieczono ponad 4,5
tysiąca porcji narkotyków

FINANSE

Pobierz i wyślij gotowy formularz 
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17 mar ca w bu dyn ku miesz kal nym
przy uli cy Po znań skiej w Koź mi nie
Wlkp. za pa li ła się sa dza w prze wo -
dzie ko mi no wym. Stra ża cy szyb ko
upo ra li się z za gro że niem.

Do dzia łań za dys po no wa no za stęp
GCBA z koź miń skiej OSP i pod no śnik

SH -18. Stra ża cy wy ga si li i szczel nie za -
mknę li piec. Z po mo cą pod no śni ka pa lą cą
się sa dzę uga szo no so lą i su chym pia skiem,
a na stęp nie prze wód ko mi no wy wy czysz -
czo no ze sta wem ko mi niar skim.  Przy po -
mo cy czuj ni ka wie lo ga zo we go spraw dzo -
no obiekt, nie stwier dziw szy za gro żeń.

(NO VUS)

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się ko lej ne spo tka nie Klu -
bu Mam. Tym ra zem na za ję ciach
go ści ły pa nie z Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej.

Spo tka nie od by ło się pod ha słem „Za -
ba wy prze ciw agre sji”. Za ję cia mia ły więc
na ce lu uświa do mie nie dzie ciom i ro dzi -

com, że kon flik ty nie mu szą prze ra dzać
się w wal kę sił i awan tu ry, a agre sja nie roz -
wią zu je pro ble mów. Dzie ci po zna ły spo -
so by roz ła do wa nia zło ści po przez roz ma -
ite za ba wy ru cho we.

W spo tka niu udział wzię ły pe da gog -
-lo go pe da Ma rze na Wol ken ste in oraz pe -
da gog Li dia Wa sie lak. 

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Zapaliła się sadza

BIBLIOTEKA

Zabawy przeciw agresji
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W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. zor ga ni zo wa no III Mię -
dzysz kol ny Kon kurs Czy tel ni czy „Le -
gen dy i po da nia koź miń skie”.
W szran ki sta nę ło 15 uczniów
klas II -III z te re nu gmi ny. 

Uczest ni cy mu sie li upo rać się z te -
stem, któ ry za wie rał za da nia za mknię te
i otwar te oraz krzy żów kę. Wszy scy wy ka -
za li się sze ro ką wie dzą na te mat prze czy -
ta nych po dań i le gend. 

W ocze ki wa niu na wy ni ki kon kur -
su ucznio wie zo sta li ugosz cze ni słod -
kim po czę stun kiem. Jak się oka za ło,
zwy cię żył Mar cel Mać ko wiak z SP Bo -
rzę ci ce, dru gie miej sce za jął Fi lip Ma tu -
szak z SP Mo kro nos, na to miast trze cia
lo ka ta przy pa dła Blan ce Szy mu rze z SP
nr 1 Koź min Wlkp. 

Lau re atów na gro dzo no ze sta wa mi
ksią żek. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał
pa miąt ko wy dy plom i drob ne upo min ki. 

(AN KA)

Mar cin Ka sper ko wiak, uczeń II kla sy Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą -
ta ja w Kro to szy nie, zo stał lau re atem
Olim pia dy Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym. Fi nał od był się w War -
sza wie w dniach 17-18 mar ca. 

Te raz przed li ce ali stą sto ją otwo rem
wszyst kie wyż sze uczel nie w Pol sce. Po -

nad to ma on już zda ną na 100 pro cent
ma tu rę z wie dzy o spo łe czeń stwie.
Za swo je osią gnię cie otrzy mał tak że na -
gro dy rze czo we. 

W szko le lau re at zo stał ser decz nie
po wi ta ny przez dy rek tor Elż bie tę Płó -
cien nik, na uczy cie li oraz ko le żan ki i ko le -
gów z kla sy.

(AN KA)

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Koźmińskie legendy i podania

LO KROTOSZYN

Laureat z Kołłątaja
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W nie dzie lę, 18 mar ca, w sa li spor -
to wej Szko ły Pod sta wo wej w Zdu -
nach od był się trze ci Kier masz Wiel -
ka noc ny, or ga ni zo wa ny przez Klub
Twór cze go Rę ko dzie ła. Świą tecz -
nych atrak cji nie bra ko wa ło.

Na sto iskach wy sta wien ni czych z de -
ko ra cja mi świą tecz ny mi za pre zen to wa ły się
Sto wa rzy sze nie Klub Twór cze go Rę ko dzie -
ła, Zdu now skie Sto wa rzy sze nie Wza jem nej
Po mo cy, Pu blicz ne Przed szko le w Zdu -
nach, Nie pu blicz ne Przed szko le w Zdu -
nach, Dom Po mo cy Spo łecz nej w Zdu -
nach, Dom Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko -
wie, Iwo na Jan kow ska, Ka ta rzy na No wac -
ka, Sto wa rzy sze nie „Szczę śli wy Be stwin”. 

Przy by li miesz kań cy mo gli skosz to -
wać po traw wiel ka noc nych, przy go to wa -
nych przez ko ła go spo dyń wiej skich ze
Zdun, Be stwi na, Perzyc, Ko na rze wa,
Basz ko wa i Cha chal ni. Od by ły się tak że
po ka zy – me dy cy ny na tu ral nej w wy ko -
na niu Ali cji Tom czak -Li ber skiej i ma lo -
wa nia pa znok ci w wy ko na niu Do mi ni ki
Wę grzy now skiej.

Po nad to moż na by ło po dzi wiać dzie -
ła lo kal nych ma la rek – Kry sty ny Po łczyń -
skiej, Bro ni sła wy No wac kiej, Hen ry ki
Szku dłap skiej. 

Swo je sto iska mia ły Ze spół Szkół Po -
nad gim na zjal nych im. J. Ki liń skie go
w Zdu nach oraz fir ma Avon. W ką ci ku
fo to gra ficz nym An ny Krzy żo siak każ dy
mógł zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie
w kli ma cie wio sen no -wiel ka noc nym.
Stra ża cy ze zdu now skiej OSP za pre zen to -
wa li sprzęt, ja kie go uży wa ją w ak cjach ra -
tow ni czych. 

Nie za bra kło wy stę pów ar ty stycz -
nych. Na sce nie po ja wi ły się: dzie ci ze
zdu now skich przed szko li i szko ły, pod -
opiecz ni z Kół ka Te atral no -Ta necz ne go
„Gwiaz dy”, pro wa dzo ne go przez Ka ro li -
nę Jan kow ską -Grzy bek, gru pa ta necz na
z opie kun ką – Ja go dą Szku dłap ską, Ka pe -
la i Ze spół Se nior oraz Ja nek Mar cin kow -
ski. Gwiaz dą po po łu dnia był Zdu now ski
Ze spół Ka me ral ny Ak cent pod dy rek cją
Gra ży ny i Sła wo mi ra Mo raw skich.

(NO VUS)

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

11Świątecznie

ZDUNY

Tłumy na świątecznym
kiermaszu
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W mi nio ną so bo tę na pla cu przy mu -
zeum w Sul mie rzy cach od był
się II Kier masz Ozdób Wiel ka noc -
nych. Or ga ni za to rem był Sul mie rzyc -
ki Dom Kul tu ry, we współ pra cy z Do -
mem Po mo cy Spo łecz nej w Zdu -
nach i Mu zeum Re gio nal nym Zie mi
Sul mie rzyc kiej.

Dla przy by łych miesz kań ców przy -
go to wa no sto iska z roz ma ity mi ko szycz -
ka mi wi kli no wy mi, za jącz ka mi z sia na,
drew nia ny mi zwie rząt ka mi, pal ma mi,

stro ika mi świą tecz ny mi, bab ka mi, ma -
zur ka mi i in ny mi pro duk ta mi. 

Przy sto isku fir my Pau li’s Ca te ring
by ła moż li wość za mó wie nia tra dy cyj -
nych dań na stół wiel ka noc ny, np. żur ku

z bia łą kieł ba są, kre mu pie czar ko we go
z grzan ka mi, szyn ki ze szpa ra giem czy
ro la dy szpi na ko wej z ser kiem i su szo ny -
mi po mi do ra mi.

(NO VUS)

ŚWIĘTA

Wielkanocny kiermasz w Sulmierzycach
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W Nie dzie lę Pal mo wą na kro to szyń -
skim ryn ku od był się IV Kier masz
Wiel ka noc ny. Or ga ni za to rem im pre -
zy by ło Sto wa rzy sze nie Sym pa ty ków
Kro to szyń skiej Je dyn ki. Świą tecz nych
atrak cji nie bra ko wa ło, a pięk na po -
go da sprzy ja ła wy so kiej fre kwen cji. 

Im pre zę pro wa dzi ła Mo ni ka Kwiat -
kow ska, wła ści ciel ka MK Event. Pro jekt
otrzy mał wspar cie fi nan so we w ra mach

„ini cja ty wy lo kal nej”. Po Mszy świę tej
w Ko ście le pw. Św. Ja na Chrzci cie la dzie -
ci i do ro śli miesz kań cy, dzier żąc w dło -
niach wiel ka noc ne pal my, prze ma sze ro -
wa li na ry nek.

W trak cie kier ma szu nie za bra kło
wy stę pów ar ty stycz nych. Na sce nie za -
pre zen to wa li się przed szko la cy, ucznio -
wie szkół pod sta wo wych i gim na zjów,
tan ce rze z Cen trum Tań ca Show Dan ce
oraz pa nie z Po wer Jump. Swo je sto iska

pro mo cyj ne mia ło wie le sto wa rzy szeń,
in sty tu cji i szkół. Miesz kań cy, któ rzy
przy by li na ry nek, mie li oka zję skosz to -
wać pysz nych po traw wiel ka noc nych,
np. żur ku czy ma zur ka. By ły tak że sto -
iska z rę ko dzie łem, gdzie moż na by ło
na być świą tecz ne ko szycz ki, stro iki czy
in ne ozdo by. 

Świą tecz ny kier masz był oka zją
do roz strzy gnię cia kon kur sów – pla stycz -
ne go na tra dy cyj ną pal mę wiel ka noc ną
oraz ku li nar ne go na ma zu rek wiel ka noc -

ny. W ko mi sji oce nia ją cej wy pie ki zna leź -
li się wi ce bur mistrz Jo an na Król -Trąb ka,
Sła wo mi ra Ka lak – dy rek tor SP nr 1
w Kro to szy nie, Agniesz ka Ły ska wa, Do -
mi nik Bie law ny i Ma ciej R. Hof f mann.
Pierw sze miej sce przy zna no Wik to rii
Olej ni czak (SP nr 1), dru gą lo ka tę za jął
DPS w Zdu nach, a trze cia przy pa dła Ga -
bry si Bie law nej (SP nr 8). 

W ju ry kon kur su na pal mę wiel ka -
noc ną by li se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk,
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, Sła wo -
mi ra Ka lak, Lud mi ła Czar nec ka i Be ata
Ulbrych. W gru pie przed szko la ków lau -
re at ka mi zo sta ły Ali cja Waw rzy niak i Oli -
wia Ko mi nek. W ka te go rii klas I -III pierw -
sze trzy miej sca za ję ły Ana sta zja Pocz ta,

Wik to ria Olej ni czak i Na ta sza Pi sko rek.
W kat. klas IV -VI trium fo wa ła Ju lia Kacz -
ma rek. Na gro dy ufun do wa ły Sta ro stwo
Po wia to we i Bank Spół dziel czy w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)

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

WIELKANOC

Świątecznie na krotoszyńskim rynku
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Ucznio wie Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Bo rzę cicz kach przy stą -
pi li do re ali za cji Pro gra mu Edu ka cyj -
ne go „Ra tu je my i uczy my ra to wać”,
któ re go po my sło daw cą i or ga ni za to -
rem jest Fun da cja Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. 

Pro jekt ów za kła da pro wa dze nie za -
jęć z pod sta wo wych czyn no ści ra tu ją cych
ży cie dla uczniów pod sta wó wek. Pla ców -
ki re ali zu ją ce pro gram otrzy mu ją od fun -
da cji fan to my do na uki re su scy ta cji, pod -
ręcz ni ki, fil my i in ne nie zbęd ne ma te ria ły
dy dak tycz ne. Na uczy cie le na to miast
uczest ni czą w szko le niach or ga ni zo wa -
nych przez Fun da cję WOSP. 

Na pierw szych za ję ciach w Bo rzę -

cicz kach na uczy cie le prze ka za li dzie -
ciom wie dzę i umie jęt no ści z za kre su
pierw szej po mo cy, ja kie na by li pod czas
stycz nio we go szko le nia, prze pro wa dzo -
ne go przez in struk to rów WOŚP.
Ucznio wie obej rze li tak że film in struk -
ta żo wy pt. „Dok tor Krę cio łek” oraz
otrzy ma li książ ki „Mój pod ręcz nik
do na uki pierw szej po mo cy”.

Or ga ni za to rzy za jęć pod kre śla ją, że
przy kształ to wa niu na wy ków pierw szej
po mo cy waż ne jest nie ustan ne po wta rza -
nie tych sa mych za gad nień, po nie waż jed -
no ra zo we szko le nie z dzieć mi nie da je do -
sta tecz nych efek tów. Dla te go za ję cia
z pierw szej po mo cy bę dą od by wać się
suk ce syw nie raz w mie sią cu. 

(NO VUS)

16 mar ca w War sza wie od by ła
się VII Ogól no pol ska Kon fe ren cja
„Nor ma li za cja w szko le”, zor ga ni zo -
wa na przez Pol ski Ko mi tet Nor ma li -
za cyj ny oraz Ośro dek Edu ka cji In for -
ma tycz nej i Za sto so wań Kom pu te -
rów. Do sto li cy uda li się przed sta wi -
cie le ZSP nr 3 w Kro to szy nie.

Kon fe ren cja od by ła się pod ho no ro -
wym pa tro na tem mi ni stra edu ka cji na ro -
do wej, mi ni ster stwa śro do wi ska i Ośrod -
ka Roz wo ju Edu ka cji. W pierw szej czę ści
za pro sze ni eks per ci przed sta wi li za gad -
nie nia zwią za ne z ochro ną śro do wi ska
w kon tek ście nor ma li za cyj nym, mię dzy
in ny mi do ty czą ce dzia łań na rzecz ja ko ści
po wie trza, ochro ny wód czy za so bów
przy ro dy. Za pro sze ni eks per ci omó wi li
rów nież sys te my i na rzę dzia wspo ma ga ją -
ce ochro nę śro do wi ska na przy kła dzie
norm se rii ISO 14000. 

Na stęp nie od by ła się dys ku sja pa ne lo -
wa, w trak cie któ rej na py ta nia uczest ni ków
od po wia da li eks per ci: prof. dr hab. inż. Zyg -
fryd Wit kie wicz – prze wod ni czą cy Ko mi -
te tu Tech nicz ne go, prof. dr hab. Je re mi Na -
um czyk oraz dr inż. Do ro ta Krup nik. 

Ostat nia część kon fe ren cji to pod su -
mo wa nie wy ni ków VI Ogól no pol skie go
Kon kur su „Nor ma li za cja i ja” pod ha słem

„Nor my w ochro nie śro do wi ska”. Uczest -
ni cy mo gli in spi ro wać się po nad 1000
norm, któ re do ty czą m. in. zrów no wa żo -
nych me tod upraw, do sto so wa nia się
do zmian kli ma tycz nych, ogra ni cze nia
wpły wu na śro do wi sko czy wy ko rzy sta -
nia in no wa cyj nych tech no lo gii.

Do upo wszech nia nia wie dzy o ro li
i sto so wa niu norm w na szym po wie cie
przy czy nił się rów nież Ze spół Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie. Efek tem pod ję tych
dzia łań był m. in. udział ze spo łu z kro to -
szyń skiej Trój ki w tym kon kur sie. Uczen -
ni ce Ga brie la Si wek, Zu zan na Ca łu jek
i We ro ni ka Pi skor ska przy go to wa ły swo je
pra ce kon kur so we w ka te go rii ko miks.
Z ko lei na uczy ciel ka przed mio tów za wo -

do wych – Ane ta Ko ta la – opra co wa ła sce -
na riusz lek cji w ka te go rii pra ca na uczy cie -
la i za ję ła trze cie miej sce! Suk ces w tym
ogól no pol skim kon kur sie to mo ty wa cja
do dal szej pra cy i star tu rów nież w przy -
szłym ro ku.

Zna czą cym wy róż nie niem oka za ło
się tak że nada nie ty tu łu Ho no ro we go
Pro mo to ra Edu ka cji Nor ma li za cyj nej
Prze my sła wo wi Wój ci ko wi, na czel ni ko wi
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu
w Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to szy -
nie. Jest to ty tuł przy zna wa ny przez PKN
oso bom i in sty tu cjom wspie ra ją cym edu -
ka cję nor ma li za cyj ną, a tak że czyn nie
uczest ni czą cym w pro ce sie jej wdra ża nia
do prak ty ki na ucza nia i wy cho wy wa nia.

OPRAC. (AN KA)

ZSP BORZĘCICZKI

Ratują i uczą się ratować
WARSZAWA

Normy w ochronie środowiska

19 mar ca Hu fiec Pra cy 15-2 zor ga ni -
zo wał eli mi na cje do eta pu wo je wódz -
kie go kon kur su „Spraw ny w za wo dzie,
bez piecz ny w pra cy” w ka te go rii ku -
charz. Zma ga nia prze pro wa dzo ne zo -
sta ły w warsz ta tach szkol nych Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Kro to szy nie. 

Ze stro ny huf ca od po wie dzial ne
za przy go to wa nie by ły Agniesz ka Kwiat -
kie wicz i Mag da le na No wac ka. W szran ki
sta nę ła czwór ka ku cha rzy -uczniów klas
trze cich za wo do wych. 

Jak mó wią or ga ni za tor ki, ce lem eli mi -
na cji by ło nie tyl ko wy ło nie nie re pre zen ta -
cji na etap wo je wódz ki, ale rów nież stwo -
rze nie mło dzie ży moż li wo ści spraw dze nia
po zio mu wie dzy teo re tycz nej oraz prak -
tycz nych umie jęt no ści w za wo dzie ku -
charz w kon tek ście zbli ża ją cych się eg za mi -
nów ze wnętrz nych na ty tu ły kwa li fi ka cyj -
ne. Po nad to by ła to dla mło dych lu dzi oka -
zja do zdro wej ry wa li za cji i wzbo ga ce nia
wła sne go do świad cze nia za wo do we go.

Pierw sza część eli mi na cji to eg za min
pi sem ny, któ ry skła dał się z 40 py tań z za -

kre su ter mi no lo gii ga stro no micz nej, spo so -
bów przy go to wa nia po traw, za sad bhp oraz
pod staw przed się bior czo ści. W czę ści prak -
tycz nej ucznio wie mie li do przy go to wa nia

klop si ki w so sie po mi do ro wym z ma ka ro -
nem i su rów ką z ki szo nej ka pu sty. 

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Ry szard Ziaj ka, Ewe li na Ro gac ka i To -

masz Graf – in struk to rzy prak tycz nej na -
uki za wo du, a tak że Zbi gniew Ku rza -
wa – ko men dant HP 15-2 w Kro to szy nie.
O koń co wej kla sy fi ka cji de cy do wa ła su -
ma punk tów zdo by tych w czę ści prak -
tycz nej i teo re tycz nej. 

Zwy cię ży ła Ka ta rzy na Ha rem za,
dru gie miej sce za ję ła Da ria Ku biak, trze -
cia by ła An na Skrzyń ska, a czwar ta lo ka ta
przy pa dła An nie Kre mer. Fi na li ści otrzy -
ma li na gro dy rze czo we oraz dy plo my,
ufun do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo je -
wódz ką Ko men dę Ochot ni czych Huf -
ców Pra cy. Dwie pierw sze uczen ni ce bę -
dą re pre zen to wać kro to szyń ski hu fiec
w eta pie wo je wódz kim kon kur su.

OPRAC. (AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Kucharskie zmagania
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20 mar ca kro to szyń ski Hu fiec Pra -
cy 15-2 zor ga ni zo wał etap we -
wnętrz ny kon kur su „Spraw ny w za -
wo dzie, bez piecz ny w pra cy” w ka te -
go rii cu kier nik. Za wo dy od by ły się
w warsz ta tach szkol nych Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych. 

Kon kurs przy go to wa ły Agniesz ka
Kwiat kie wicz i Mag da le na No wac ka.
Przed się wzię cie mia ło na ce lu wy ło nie -
nie uczniów do eta pu wo je wódz kie go,
ale tak że stwo rze nie mło dzie ży moż li -
wo ści spraw dze nia po zio mu wie dzy

i prak tycz nych umie jęt no ści w za wo dzie
cu kier ni ka w kon tek ście zbli ża ją cych się
eg za mi nów ze wnętrz nych na ty tu ły
kwa li fi ka cyj ne.

W pierw szym eta pie cu kier ni cy
mu sie li upo rać się z te stem, na któ ry
skła da ły się py ta nia z za kre su ter mi no lo -
gii cu kier ni czej, spo so bów przy go to wa -
nia wy pie ków, za sad bhp czy pod staw
przed się bior czo ści. W czę ści prak tycz -
nej uczest ni cy mie li do przy go to wa nia
szar lot kę z bezą.

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Ry szard Ziaj ka i Ewe li na Ro gac ka – in -

struk to rzy prak tycz nej na uki za wo du,
Iwo na Łu czak i Agniesz ka Kwiat kie -
wicz – wy cho waw czy nie Huf ca 15-2

Po pod su mo wa niu punk tów z obu
czę ści oka za ło się, że naj lep sza by ła San -
dra No wak, wy prze dza jąc Ju lię Kor dus
i Ro mę Si ko rę. Wszy scy uczest ni cy otrzy -
ma li na gro dy rze czo we oraz dy plo my,
ufun do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo je -
wódz ką Ko men dę Ochot ni czych Huf -
ców Pra cy. Dwie pierw sze z wy mie nio -
nych re pre zen to wać bę dą kro to szyń ski
hu fiec w eta pie wo je wódz kim.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Cukiernicy spisali się na medal



Motoryzacja18 WTOREK, 27 marca 2018



19Motoryzacja



Wydarzenia20 WTOREK, 27 marca 2018

14 mar ca ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 w Koź mi nie Wlkp., wraz
z opie kun ka mi – Ali cją Gaw roń ską
i Elż bie tą Wojt ko wiak, uczest ni czy li
w Pik ni ku Ma te ma tycz nym w War -
sza wie, któ ry był pod su mo wa -
niem IV edy cji pro gra mu edu ka cyj -
ne go „mPo tę ga”, pro wa dzo ne go
przez Fun da cję mBan ku, w part ner -
stwie z Fun da cją Do bra Sieć.

,,mPo tę ga” to pro gram gran to wy,
wspie ra ją cy pro jek ty edu ka cji ma te ma -
tycz nej. Łącz na kwo ta prze ka za ne go do fi -
nan so wa nia prze kro czy ła 1,5 mln zł. Fun -
da cja mBan ku wspar ła w ten spo sób 262
pro jek ty, któ re ob ję ły ok. 35 tys. uczest ni -
ków. W koź miń skiej pla ców ce re ali zo wa -
ny był pro jekt „Ma te ma tycz ne śledz two

w Trój ce”, a wzię li w nim udział ucznio -
wie klas IV -VII i ich ro dzi ce.

Głów na część pik ni ku ma te ma tycz -
ne go od by ła się w Cen trum Na uki Ko per -
nik. Wiel kim za in te re so wa niem cie szy ły
się sta no wi ska ma te ma tycz ne z gra mi i ła -
mi głów ka mi, przy go to wa ne przez wo lon -
ta riu szy z Pro gra mu Pro jek tor – Wo lon -
ta riat Stu denc ki. 

Wiel ki mi bra wa mi na gro dzo no pre -
zen ta cję Van Anh Da ma „Pi ra zy oko”.
Wy da rze niu to wa rzy szy ła pierw sza
w Pol sce pró ba po bi cia re kor du Gu ines sa
na naj dłuż sze roz wi nię cie licz by Pi. Do -
kład nie 627 osób – dzie ci ze szkół bio rą -

cych udział w pro gra mie „mPo tę ga” oraz
z dwóch war szaw skich pod sta wó wek,
a tak że na uczy cie le – z od po wied ni mi cy -
fra mi w rę kach sta nę ło obok sie bie
na Bul wa rach Wi śla nych w War sza wie.
W ten spo sób uczest ni cy hap pe nin gu,
mi mo nie sprzy ja ją cej au ry, dzię ki  dys cy -
pli nie i wy trwa ło ści, w dru giej pró bie po -
bi li re kord Gu in nes sa na naj dłuż sze „ży -
we” roz wi nię cie licz by Pi. Wcze śniej szy
na le żał do Wło chów. Wszy scy otrzy ma li
cer ty fi ka ty uczest nic twa w pró bie bi cia
re kor du oraz upo min ki, w tym książ kę
„Ma te ma ty ka jest wszę dzie”. 

OPRAC. (NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
27-28 marca
godz. 15.00 – TRAKTOREK FLOREK - Norwegia,
familijny, 75' - 2D dubbing
godz. 17.00 – KOBIETA SUKCESU - Polska,
komedia romantyczna, 105' - 2D 
godz. 19.00 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska,
sensacyjny, 120' - 2D 

godz. 21.15 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska,
sensacyjny, 120' - 2D 
Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 
29 marca

Projekcja filmu „Luter i rewolucja protestancka” o
godz. 20.45 w kinie 3D Przedwiośnie. Wstęp
bezpłatny. 

Do 30 marca
Wystawa fotografii Grzegorza Jerzego Kosmali z
Ostrzeszowa pod tytułem „Strefy widzenia” w galerii
Refektarz. 
31 marca 
Mecz piłkarski Astra Krotoszyn-Zefka Kobyla Góra o
godz. 11.00. 
4 kwietnia
„250. rocznica Konfederacji Barskiej” – V spotkanie z
historią o godz. 17.00 w krotoszyńskim Muzeum
Regionalnym. 

7-8 kwietnia

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w

Sumo w hali przy ul. Olimpijskiej. 

15 kwietnia

Koncert charytatywny, organizowany przez Lions

Club Krotoszyn. Wystąpi Grzegorz Turnau. O godz.

17.00 w kinie Przedwiośnie. 

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Na pikniku
matematycznym
w stolicy

Sze ściu uczniów w za wo dzie sto larz
przy stą pi ło do kon kur su „Spraw ny
w za wo dzie – bez piecz ny w pra cy”,
or ga ni zo wa ne go przez Hu fiec Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie. Do eta pu wo -
je wódz kie go awan so wa li Mi chał
Dzie dzi na i To biasz Ma ty siak.

Część teo re tycz ną, któ rą przy go to -
wa ły Da ria Li siak i Iwo na Łu czak, prze -
pro wa dzo no w Kro to szyń skiej Izbie
Rze mieśl ni czej. Sze ściu uczest ni ków,
re pre zen tu ją cych Szko łę Bran żo -
wą I stop nia w Ko by li nie i Ze spół Szkół
Po nad gim na zjal nych w Zdu nach,
mu sia ło upo rać się z te stem spraw -
dza ją cym ich wie dzę z za kre su kwa -
li fi ka cji za wo do wych sto la rza. Ko -
mi sja kon kur so wa, pod prze wod nic -
twem Ra fa ła Wol ken ste ina, wy ło ni -

ła czte ry oso by, któ re da lej mo gły ry -
wa li zo wać w czę ści prak tycz nej. 

Kil ka dni póź niej czte rech
uczniów – Szy mon An drze jew ski, To -
biasz Ma ty siak, Hu bert Wie le biń ski i Mi -
chał Dzie dzi na – w do bra nych lo so wo
dwu oso bo wych ze spo łach uczest ni czy ła
w eta pie prak tycz nym kon kur su, zor ga ni -
zo wa nym w Przed się bior stwie Wie lo bran -
żo wym PRO HA NUS Da riu sza Szczę cha. 

Za da niem uczest ni ków by ło wy ko na -
nie ko mo dy i jej mon taż. Ko mi sji kon kur -
so wej prze wod ni czył wła ści ciel wspo -
mnia ne go za kła du. 

Zwy cięz ca mi zo sta li Mi chał Dzie dzi -
na i To biasz Ma ty siak i to oni re pre zen to -
wać bę dą kro to szyń ski hu fiec w eta pie
wo je wódz kim. Na gro dy i dy plo my ufun -
do wa ła Ko men da Wo je wódz ka OHP.

(AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Stolarze sprawdzili swoje umiejętności
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Bar dzo do brze w za wo dach snow bo -
ar do wych spi su je się Mi chał Kasz ko -
wiak. Uczeń kro to szyń skie go LO
trium fo wał w Mi strzo stwach Wiel ko -
pol ski w Nar ciar stwie Al pej skim
i Snow bo ar dzie w Czar nej Gó rze oraz
za jął trze cie miej sce na Mi strzo -
stwach Pol ski w Snow bo ar dzie Fa -
mi ly Cup 2018 w Kry ni cy -Zdro ju.

Mi chał Kasz ko wiak na snow bo ar dzie
jeź dzi od ósme go ro ku ży cia. – Jeż dżę
od 11 lat i już w po przed nim ro ku pla no -
wa łem start w za wo dach – mó wi Mi chał
Kasz ko wiak. – Jed nak ze wzglę du na wa -
run ki at mos fe rycz ne mu sia łem swój de -
biut odło żyć. 

Kro to szy nia nin wziął udział w mi -
strzo stwach Wiel ko pol ski w nar ciar stwie
zjaz do wym i snow bo ar dzie ama to rów
w Czar nej Gó rze. W swo im de biu cie spi sał

się zna ko mi cie, zaj mu jąc pierw sze miej sce
w ka te go rii wie ko wej 18-35 lat. – To zwy -
cię stwo da ło mi kwa li fi ka cję do ko lej ne go
eta pu ry wa li za cji – opo wia da M. Kasz ko -
wiak. – W fi na le mi strzostw Pol ski w Kry -
ni cy -Zdro ju mia łem oka zję zmie rzyć się
z tra są al pej ską sla lo mu gi gant. Po dwóch
prze jaz dach za ją łem trze cie miej sce, po ko -
nu jąc o nie ca łą se kun dę za wod ni ka skla sy -
fi ko wa ne go na czwar tej po zy cji. 

W Czar nej Gó rze kro to szyń ski snow -
bo ar dzi sta uzy skał w sla lo mie cza -
sy 36,70 i 36,22 s. Z ko lei w Kry ni cy po -
ko nał stok w 59,71 i 57,95 s. – Bra łem
też udział w Grand Prix na po znań skiej
Mal cie. Uda ło mi się za kwa li fi ko wać
do fi na łu Pu cha ru Po zna nia. Wie rzę, że
je stem w sta nie za koń czyć swój de biu -
tanc ki se zon miej scem na po dium – przy -
zna je M. Kasz ko wiak 

(GRZE LO)

Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan -
ci Klu bu Spor to we go Hal la -San Kro -
to szyn na mię dzy na ro do wym tur nie -
ju ran kin go wym Pol skie go Zrze sze -
nia Ta ekwon -do „Po lish Open Cup”.
Na si za wod ni cy przy wieź li z Dzier żo -
nio wa aż 22 me da le.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło bli sko 900 za -
wod ni ków, m. in. z Pol ski, Ir lan dii i Uz be ki -
sta nu. Kro to szyń ski klub re pre zen to wa ła 14-
oso bo wa eki pa. Aż czte ry krąż ki w zma ga -
niach se nior skich zdo by ła tre ner ka, Ma ja Sta -

ruch – sre bro wwal kach li ght con tact, wwal -
kach se mi con tact i tech ni kach spe cjal nych
oraz brąz w ukła dach for mal nych. 

Świet nie spi sy wa li się tak że ka de ci
i mło dzi cy Hal la -San. Po trzy me da le
zgar nę li Olaf So bie raj (zło to w tech ni -
kach szyb ko ści, sre bro w se mi ho go oraz
w tech ni kach spe cjal nych), Bo rys Wą cha -
ła (zło to w tech ni kach szyb ko ści, sre bro
w se mi ho go oraz w tech ni kach spe cjal -
nych), Jan Skal ski (zło to w tech ni kach
spe cjal nych, sre bro w se mi ho go, brąz
w tech ni kach szyb ko ści) i Fran ci szek Ro -

sik (sre bro w tech ni kach szyb ko ści, w se -
mi ho go i w tech ni kach spe cjal nych). 

Dwa ra zy na po dium sta nę li Igna cy
Ro sik (sre bro w tech ni kach szyb ko ści

i brąz w soft ka la ki) oraz Mar cel Ple wa
(sre bro w tech ni kach szyb ko ści
i w tech ni kach spe cjal nych). Po nad to
Ja kub Skal ski wy wal czył sre bro w tech -
ni kach szyb ko ści, a Woj ciech Ple sner
brąz w se mi ho go.

W za wo dach star to wa li rów nież An -
to ni Gi da szew ski, Ta tia na Li gę za, Krzysz -
tof Ro ba kow ski, Ad rian He ider i Ali cja
He ider, ale tym ra zem wró ci li do Kro to -
szy na bez me da li. 

– Je ste śmy bar dzo dum ni z na szych
pod opiecz nych. Gra tu lu je my im i moc no
wierz my, że na stęp ne za wo dy oka żą się
rów nie wiel kim suk ce sem – przy zna ją
tre ne rzy kro to szyń skie go klu bu.

(AN KA) 

SNOWBOARD 

Udany debiut 
Michała Kaszkowiaka

TAEKWON-DO

Zdobyli 22 medale

W trak cie czwart ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Ko by li nie do szło do uro -
czy ste go wrę cze nia na gród wy róż -
nia ją cym się spor tow com. W ten
spo sób uho no ro wa no 43 oso by.

Wy róż nie ni spor tow cy to re pre zen -
tan ci klu bów z te re nu gmi ny Ko by -
lin – 17 z UKS Sam son Ko by lin, ośmio ro
z LKS Spół dziel ca Ko by lin, po czte rech
z Pia sta Ko by lin oraz z Ko by liń skie go To -
wa rzy stwa Gry w Kar ty i Gier Plan szo -
wych „Baś ka”, a tak że dwóch z klu bu Ti -
ger Wiel ko pol ska. Po nad to uho no ro wa no
ośmio ro za wod ni ków, któ rzy wpraw dzie
re pre zen tu ją klu by spo za gmi ny, lecz po -

cho dzą z Ko by li na bądź oko lic. 
Gra tu la cje wy róż nia ją cym się spor -

tow com skła da li bur mistrz To masz Le siń -
ski oraz Ta de usz Dży ga ła, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej w Ko by li nie.

W gro nie na gro dzo nych zna leź li się:
Ni ko la Śli wow ska, Zo fia Pioch, Mo ni ka
So wa, Ju lia Jan ko wiak, Alek san dra Ma łec -
ka, Mar ta Wie le biń ska, Ja go da Po śled nik,
Ja kub Skow roń ski, Ma te usz Pie szak, Pa -
weł Si ko ra, Piotr Si ko ra, Mi ko łaj Kan dzier -
ski, Ja kub Ko bu siń ski, Bar tosz Woj cie -
chow ski, Mi ko łaj Ma łec ki, Pa tryk Swo ra,
Ste fan Kle jew ski (UKS Sam son), Ja kub
Po spiech, Szy mon Wo siek, Ma te usz Wa -
cho wiak, Pa tryk Ka miń ski (Piast), Pa tryk

Ko strze wa, Lu cjan Mać ko wiak, Kon rad
Bru der, An to ni Frąc ko wiak, Klau dia Wa -
cho wiak, Adam Szyr ner, Ja kub Kacz ma -
rek, Kac per Wa szyń ski (LKS Spół dziel ca),
Ol ga Kwiat kie wicz, Jo an na Łu czak (Ti -
ger), Wie sław Li siak, Ed mund Po lny, Wło -
dzi mierz Ko wal ski, Jó zef Tur bań ski (Baś -
ka), a tak że Da wid Przy by szew ski (Gór nik
Ko nin), Na ta lia Brzyk cy i Agniesz ka
Brzyk cy (Aka de mia Ju do Po znań), Cze -
sław Rosz czak (UKS Olim pij czyk Po go rze -
la), Łu kasz Wa cho wiak (ZKS Zie lo na Gó -
ra), Ró ża Gu mien na (Pun cher Wro cław),
Oli wia Ma tu szew ska i Mi chał Per nak
(Szko ła Tań ca Le wan dow ski Wro cław). 

(AN KA)

KOBYLIN

Sportowcy zostali nagrodzeni
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Za wod ni cy Sto wa rzy sze nia Atle ty ki
Cięż kiej Ur sus Kro to szyn ry wa li zo wa -
li w za wo dach Pu cha ru Pol ski w Trój -
bo ju Si ło wym Kla sycz nym w Skier -
nie wi cach. Nie ste ty, żad ne mu z nich
nie uda ło się wy wal czyć miej sca
na po dium. 

W Skier nie wi cach za pre zen to wa ło
się sze ściu na szych trój bo istów. Naj bli żej
po dium by li Agniesz ka No wak i Szcze -
pan Zim mer mann. Do świad czo ny za -
wod nik w ka te go rii 105 kg przy -
siadł 255 kg, wy ci snął 155 kg oraz pod -
niósł w mar twym cią gu 277,5 kg. Te re -
zul ta ty da ły mu pią tą lo ka tę. Na tej sa -
mej po zy cji w ka te go rii 52 kg se nio rek
upla so wa ła się A. No wak, któ ra usta no -
wi ła re kord ży cio wy w przy sia -
dzie – 90 kg. Po nad to za no to wa ła 60 kg
w wy ci ska niu le żąc oraz 112,5 kg w mar -
twym cią gu. 

W zma ga niach ju nio rów (do 20 lat)
kro to szyń ski klub re pre zen to wał An drzej
Ru sek, któ ry osią gnął trzy re kor dy ży cio -
we – przy siadł 225 kg, wy ci snął 112,5 kg
i pod niósł 227,5 kg w mar twym cią gu. 

W ka te go rii 83 kg se nio rów To masz
Olej ni czak za no to wał 175 kg w przy sia -
dzie, 120 kg w wy ci ska niu i 210 kg
w mar twym cią gu. Z ko lei Da niel Ryn kie -
wicz za li czył bar dzo uda ny de biut, uzy -

sku jąc ko lej no 175 kg, 145 kg
oraz 215 kg. W kat. 105 kg Grze gorz Dy -
mar ski przy siadł 210 kg, wy ci -
snął 132,5 kg i w mar twym cią gu pod -
niósł 240 kg. 

Gru pa na szych trój bo istów skła da
po dzię ko wa nia Ane cie Kusz te lak, któ ra
po ma ga ła im w star tach oraz wspie ra ła,
do pin gu jąc ich w trak cie ry wa li za cji. 

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY 

Bez medali w Skierniewicach

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. ro ze gra no fi -
nał Mi strzostw Wiel ko pol ski LZS
w Pił ce Ręcz nej. Zwy cię ży ła dru ży na
go spo da rzy, do wo dzo na przez Da riu -
sza Ma cie jew skie go, któ ra w fi na le
po ko na ła 20: 9 ZSP Strzał ko wo.

Do ry wa li za cji przy stą pi ły czte ry dru -
ży ny – ZSP Za gó rów, ZSP Strzał ko wo,
ZSP Nie tąż ko wo oraz ZSP Koź min Wlkp.
Go spo da rze w pół fi na le zmie rzy li się
z ZSP Za gó rów, wy gry wa jąc 16: 6. – Był to
dla nas bar dzo waż ny po je dy nek, po nie -
waż w po przed nim ro ku prze gra li śmy
z tym ze spo łem – oznaj mia Da riusz Ma -
cie jew ski. – Cie szę się, że moi chłop cy za -
gra li bar dzo kon se kwent nie, co po zwo li ło
nam awan so wać do fi na łu. 

W dru gim pół fi na le eki pa z ZSP
Strzał ko wo po ko na ła ZSP Nie tąż ko -
wo. – Ze spół ze Strzał ko wa był dla nas du -

żą za gad ką – przy zna je tre ner koź mi -
nian. – Wie dzie li śmy, że gra tam dwóch
za wod ni ków wy stę pu ją cych na par kie -
tach trze ciej li gi. Na szczę ście za gra li śmy
bar dzo do brze w obro nie, a to klucz
do koń co we go trium fu w pił ce ręcz nej. 

Koź mi nia nie ogra li fi na ło we go ry wa -
la 20: 9, zo sta jąc naj lep szym ze spo łem
w Wiel ko pol sce. W zwy cię skim te amie
za gra li D. Pierz cha ła, E. Pra czyk, K. Mu -
siał, J. Szklan ny, M. Le śniak, D. Grzel -
czak, M. Szym czak, P. Za siecz ny, A. Bry -

lew ski, K. Mi ko łaj czyk, J. Ole szak, K.
Stró żyk, J. Rosz czak, J. Dry gas, M. Ko len -
da, K. Miel ca rek i D. Id ko wiak. 

– Uda ło nam się zdo być spo rą prze -
wa gę punk to wą już w pierw szej po ło -
wie me czu. W dru giej od sło nie kon tro -
wa li śmy sy tu ację na bo isku. Je stem za -
do wo lo ny z po sta wy chło pa ków, któ rzy
gra li bar dzo kon se kwent nie tak tycz nie
przez ca ły tur niej – pod su mo wu je D.
Ma cie jew ski. 

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA

Koźminianie mistrzami Wielkopolski

Bar dzo do brze spi su ją się siat ka rze
ZSP nr 3 w Kro to szy nie w roz gryw -
kach Li ce alia dy. Pod opiecz ni Re na ty
Mar sza łek -Po piel za ję li dru gie miej -
sce w eta pie re jo no wym i za pre zen -
tu ją się w pół fi na le mi strzostw Wiel -
ko pol ski. 

Re pre zen tan ci Trój ki w pierw szej fa zie
roz gry wek ry wa li zo wa li z dru ży na mi z po -
wia tu kro to szyń skie go. Pod opiecz ni Re na -
ty Mar sza łek -Po piel za no to wa li za le d wie
jed ną po raż kę i uzy ska li kwa li fi ka cję do eta -
pu re jo no we go, któ ry od był się w Ka li szu. 

W fi na le re jo nu za gra ło sie dem ekip,
któ re po dzie lo ne zo sta ły na dwie gru py.

W pierw szej – trzy ze spo ło wej – naj lep sze
by ło I LO w Ka li szu. Z ko lei kro to szy nia -
nie w swo jej gru pie ogra li ZSS w Ka li -
szu 2: 0 (25: 20, 25: 17), a na stęp nie po -
ko na li III LO w Ostro wie Wlkp. 2: 1
(25: 16, 17: 25, 15: 12) i awan so wa li
do fi na łu tur nie ju. Po za cię tej wal ce eki pa
z Trój ki ule gła ka li skim li ce ali stom 1: 2
(14: 25, 25: 15, 11: 15), ale awan so wa ła
do pół fi na łu mi strzostw Wiel ko pol ski.

W kro to szyń skim te amie za gra li
Mak sy mi lian Grząd ka, Ma te usz Sro czan,
Ad rian Ple wa, Wik tor Grześ ko wiak, Pa -
tryk Śnie ciń ski, Ja kub Sob ko wiak, Da -
mian Wró bel i Do mi nik Król. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Trójka na zwycięskim szlaku 

W Bo ża ci nie po raz ósmy zor ga ni zo -
wa no Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu -
char Pol skie go Stron nic twa Lu do we -
go Kro to szyn i miej sco we go Kół ka
Rol ni cze go. Za wod ni cy ry wa li zo wa li
w czte rech ka te go riach.

W za wo dach udział wzię ło 29 za -
wod ni ków z dzie wię ciu miej sco wo ści.
W ka te go rii se nio rek naj lep sza by ła Ho -
no ra ta Dą brow ska (Ko bier no), któ ra tym
sa mym zdo by ła Pu char Sta ro sty Kro to -
szyń skie go. Ko lej ne po zy cje za ję ły Aga ta
Szczot ka (No wa Wieś), Do ro ta Lu dwi -
czak (Sal nia) i Da ria Kon ra dy (Bo ża cin).

W gro nie se nio rów pierw sze miej sce
za jął Ma rek Sój ka (Go rzu pia), za co otrzy -

mał Pu char Bur mi strza Kro to szy na.
Za zwy cięz cą upla so wa li się To masz Kon -
ra dy (Bo ża cin), Bar tosz Dą brow ski (Ko -
bier no) i Hen ryk Ku rzaw ski (Piw ni czan -
ka Kro to szyn).

W ka te go rii mło dzi ków trium fo wał
Krzysz tof Szym let (Bo ża cin), któ ry zgar nął
Pu char Kół ka Rol ni cze go Bo ża cin. Dru gi
był An to ni Szczu ra szek (Kro to szyn), trze -
ci – Mi ko łaj Li twin (Bo ża cin), a czwar -
ty – Ja kub Kon ra dy (Bo ża cin). W gru pie
ża ków i ża czek Pu char Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej tra fił do Ada ma Ko wal czy ka (Bo -
ża cin), któ ry wy prze dził Fi li pa Ber na ta
(Bo ża cin), Ma tyl dę Szczu ra szek (Kro to -
szyn) i Pio tra Ko wal czy ka (Bo ża cin).

(AN KA) 

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie
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Od po raż ki roz po czął run dę wio sen -
ną ze spół Pia sta Ko by lin. Na wła -
snym te re nie pod opiecz ni tre ne ra
Mar ka No wic kie go prze gra li z Or łem
Mro czeń 0: 2. Go le strze li li Bar tosz
Moś i Ka mil Ra bie ga. 

Mecz w Ko by li nie był jed nym z za le -
d wie dwóch, ja kie zo sta ły ro ze gra ne w tej
ko lej ce. Po zo sta łe spo tka nia z po wo du złe -
go sta nu bo isk od wo ła no. 

Wy nik po je dyn ku Pia sta z Or łem
otwo rzył w 30. mi nu cie Bar tosz Moś,

po ko nu jąc Ja ku ba Po śled ni ka ude rze -
niem z rzu tu wol ne go. Miej sco wi mie li
oka zję wy rów nać jesz cze w pierw szej
od sło nie, lecz sę dzia nie uznał tra fie nia
Ma te usza Wa cho wia ka, od gwiz du jąc
po zy cję spa lo ną. 

Po zmia nie stron ko by li nia nie sta ra li
się do pro wa dzić do re mi su, ale za wo dzi ła
sku tecz ność. Trzy świet ne sy tu acje miał
Pa tryk Ka miń ski, lecz za każ dym ra zem
prze gry wał po je dy nek z gol ki pe rem Or ła.
Z ko lei Do mi nik Sne la w 85. mi nu cie nie
wy ko rzy stał rzu tu kar ne go. 

Nie wy ko rzy sta ne oka zje ze mści ły
się dwie mi nu ty przed koń cem, kie dy

to Ka mil Ra bie ga nie zmar no wał sy tu -
acji sam na sam z bram ka rzem Pia sta,

tym sa mym usta la jąc re zul tat me czu. 
W naj bliż szą so bo tę ko by li nia nie za -

gra ją u sie bie z Ko ro ną Po goń Sta wi szyn.
Po czą tek spo tka nia o godz. 11.00.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Falstart Piasta Kobylin

Po pierw szej po ło wie me czu Ostro -
vii 1909 Ostrów Wlkp. z Bia łym Or -
łem Koź min Wlkp. by ło już 5: 0.
W dru giej od sło nie ostro wia nie kon -
tro lo wa li sy tu ację na bo isku i od nie -
śli za słu żo ne zwy cię stwo. 

Z po wo du fa tal ne go sta nu mu ra wy
nasta dio nie miej skim wOstro wie Wlkp. po -
je dy nek zo stał ro ze gra ny na sztucz nym bo -
isku w Ja ro ci nie. Po pierw szej po ło wie me -
czu spra wa by ła już prze są dzo na, gdyż Ostro -
via za apli ko wa ła koź mi nia nom pięć go li.

Wy nik otwo rzył Da niel Kacz ma rek,
wy ko rzy stu jąc rzut kar ny, po dyk to wa ny
za za gra nie pił ki rę ką przez jed ne go z gra -
czy Bia łe go Or ła. Ko lej ne dwa tra fie nia to
nie for tun ne in ter wen cje koź mi nian.
Po do środ ko wa niach z le wej stro ny bo iska
pił kę do wła snej bram ki pa ko wa li Jo nasz
Ju sko wiak i Ma te usz Lis. 

Pod ko niec pierw szej po ło wy dwa ra -
zy do siat ki tra fił Ka mil Kraw czyk. Le wy
obroń ca Ostro vii naj pierw wy ko rzy stał
sy tu ację sam na sam z Pa try kiem Szul -
cem, a po tem pięk nym ude rze niem z wo -
le ja pod wyż szył na 5: 0. Po zmia nie stron
go le nie pa dły.

W Wiel ką So bo tę Or ły za gra ją
na wła snym bo isku z Vic to rią Ostrze -

szów. Mecz roz pocz nie się o go dzi -
nie 15.00. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Orły rozgromione przez Ostrovię 
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 5:0 (5:0)

BRAMKI: 1:0 – Daniel Kaczmarek
(19’karny), 2:0 – Jonasz Juskowiak (25’
samobójcza), 3:0 – Mateusz Lis (30’
samobójcza), 4:0 – Kamil Krawczyk
(43’), 5:0 – Kamil Krawczyk (45’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak
(60’ Konopka), Kaczmarek, Bastrzyk,
Lis – Jędrkowiak (67’ Leoniak),
Oleśków, Kamiński, Maciejewski (70’
Szczepanik), Wosiek (75’ T.
Miedziński) – Błażejczak

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń 0:2
(0:1)

BRAMKI: 0:1 – Bartosz Moś (30’
wolny), 0:2 – Kamil Rabiega (88’)

PIAST: Poślednik – Bzodek (50’
Maciej Wachowiak), Snela, Wosiek, A.
Kurzawa – Marchewka, M. Kurzawa,
Szymanowski, Kamiński – Kokot (60’
Jędrzejak), Mateusz Wachowiak
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Dwój ka do świad czo nych za wod ni -
ków UKS Sho dan Zdu ny star to wa ła
w Pu cha rze Świa ta Mo rza Śród ziem -
ne go Mal ta Open 2018. Ja ro sław
Adam ski wy wal czył srebr ny me dal,
a Sła wo mir Ma cia szek upla so wał
się na pią tej po zy cji. 

W sto li cy Mal ty ry wa li zo wa li ka ra te -
cy z Eu ro py, Afry ki i Ame ry ki Po łu dnio -
wej. – W kon ku ren cji dru ży no wej na 17
ze spo łów za ję li śmy pią te miej sce, z nie -
wiel ką stra tą do po dium – za zna cza Ja ro -
sław Adam ski, któ ry zdo był sre bro w ka -
ta 46-50 lat, prze gry wa jąc z Ar gen tyń czy -
kiem. 

– Je stem za do wo lo ny ze sre bra, ale
jed nak czu ję nie do syt. Mi mo wszyst ko
wy nik oce niam po zy tyw nie, po nie waż ty -
dzień wcze śniej wal czy łem z go rącz ką, co
utrud ni ło mi re gu lar ne tre nin gi – do da je
J. Adam ski. 

Dru gi z na szych ka ra te ków, Sła wo mir
Ma cia szek, wszedł po eli mi na cjach do fi -
na łu ka te go rii 35-45 lat i osta tecz nie za jął
pią te miej sce. 

(GRZE LO)

KARATE

Srebrny krążek Adamskiego

Eki pa A Se ree Tee utrzy ma ła prze -
wa gę nad ry wa la mi w roz gryw kach
kro to szyń skiej Play are ny. Za li de rem
cza ją się MTV i Al ba tro sy. W dru giej
wio sen nej ko lej ce wszyst kie te ze -
spo ły zdo by ły kom plet punk tów.

AST już do prze rwy pro wa dzi ło
z Dre am Te amem 5: 1. Po zmia nie stron
li der nie zwol nił tem pa i wy grał 12: 3.
Sześć go li strze lił Ka rol Kry stek, a trzy ra -
zy do siat ki tra fił Pa tryk Ku szaj. 

Pew ne zwy cię stwa od nio sły Pan com

i Al ba tro sy, któ re swo im ry wa lom za apli -
ko wa ły po sie dem go li. Ze spół z Bud roz -
gro mił 7: 1 dru ży nę Hor nets, a zdu no -
wia nie ogra li 7: 2 Igloo. 

Spo ro na mę czył się roz dra żew ski te -
am MTV, ale osta tecz nie po ko nał 6: 3
Straż ni ków Za chod niej Bra my. Z ko lei LZS
Ko bier no -Tom ni ce prze grał 3: 9 z Żu bra -
mi, a Tor na do po ko na ło Bro dzia ków 6: 3. 

W dru giej li dze, z 33 punk ta mi
na kon cie, pro wa dzi Octa gon Koź min
Wlkp. Aż trzy na ście oczek mniej ma dru -
gie w ta be li Pa to Bło nie. (GRZE LO) 

POD NASZYM PATRONATEM

Czołówka wygrywa

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa -
la ona bo wiem
na bez ope ra cyj -
ne zmniej sze nie
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne -
ra cję na wet do 30 pro cent. To me to da
bez piecz na i ła god na, a przede wszyst -
kim sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać
pa cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak
rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,
mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -

dy nym wyj ściem był za bieg chi rur -
gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa
ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk
na ko rze nie ner wo we, co przy no si ulgę
w bó lu. Po nad to do cho dzi do po więk -
sze nia się otwo rów mię dzy krę go wych
i przy wra ca ny jest ruch w sta wach krę -
go słu pa. Naj waż niej szy efekt to re ge -
ne ra cja krąż ków mię dzy krę go wych,
któ re sta ją się bar dziej na wod nio ne,
od ży wio ne i więk sze.


