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ZSP NR 2 KROTOSZYN

Kolejna wizyta Karola Okrasy

ROLNICTWO

Spotkanie hodowców bydła i producentów mleka
W restauracji ,,Przepiórka” w Świnkowie odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Była to okazja do podsumowania całorocznych osiągnięć
wielkopolskich hodowców i producentów. Wręczono puchary i dyplomy.
Na spotkanie przybyło ponad sto
osób – hodowcy bydła, producenci mleka,
przedstawiciele firm działających w branży
rolniczej, instytucji państwowych i urzędów. Obecni byli także przedstawiciel marszałka i wojewody wielkopolskiego, powiatowy lekarz weterynarii – Anna Lis-Wlazły,
Lidia Czechak – zastępczyni kierownika
poznańskiego oddziału ARiMR, Andrzej
Skrzypczak – kierownik biura powiatowego ARiMR, Przemysław Jagła – prezes
Wielkopolskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, Leszek Hądzlik – prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
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Przedstawiono dane za ubiegły rok.
Dzięki dobrej koniunkturze na rynku mleka polscy rolnicy otrzymywali bardzo dobre ceny za swoje wyroby, co przełożyło się
na wspaniałe wyniki produkcyjne. Opowiadała o tym Anna Siekierska, kierownik
działu hodowli PFHBiPM. – Polska należy
do pięciu największych producentów mleka w Unii Europejskiej – mówiła. – A nasze mleko i produkty mleczne etapowo
podbijają nowe rynki. Średnia wydajność
polskich krów to 8150 kg mleka, a w Wiel-

kopolsce – 8725 kg, co stawia nas – jako
województwo – na piątej pozycji w Polsce.
Następnie wręczono złote honorowe
odznaki PFHBiPM. Wyróżniono także
czołowych hodowców z podziałem
na ilość posiadanego bydła – od 20 sztuk
do ponad 1000. W tym gronie znaleźli się
mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego,
którym podziękowała wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W miniony czwartek do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Krotoszynie ponownie zawitał Karol Okrasa. Słynny mistrz kuchni
spotkał się z uczniami placówki oraz
okolicznych gimnazjów i podstawówek, żeby opowiedzieć o swojej pasji. Mówił również o wyborze kierunku kształcenia młodych ludzi.
Karol Okrasa to słynny kucharz i prezenter telewizyjny. Znamy go z wielu programów, jak choćby „Kuchnia z Okrasą”,
„Okrasa łamie przepisy” czy „Smaki czasu
z Karolem Okrasą”. Jest jednym z założycieli Fundacji Klubu Szefów Kuchni,
funkcjonującej od 2008 roku i mającej
na celu propagowanie kultury stołu w Polsce i nie tylko. Ponadto jest szefem kuchni
w restauracji Platter.
Na spotkaniu z krotoszyńskimi
uczniami K. Okrasa opowiedział o początkach swojej kariery. Jak podkreślił,
niezwykle ważną kwestią jest wybór dobrej szkoły, która odpowiednio pokieruje
młodego człowieka, wykształci w nim talenty i umiejętności, odkryje możliwości
danego ucznia, poszerzając jego wiedzę

oraz perspektywy. Jednocześnie polecił
ZSP nr 2 jako dobre miejsce do przygotowania ucznia do zawodu.
– Gdyby ktoś mi powiedział w momencie, kiedy wybierałem szkołę gastronomiczną, że gotowanie będzie moim zawodem, pełnym pasji, i że osiągnę w tej dziedzinie życiowy sukces, to bym nie uwierzył – zdradził K. Okrasa. – Najważniejszą
rzeczą jest pasja i wybór zawodu, który będzie sprawiał nam wewnętrzną przyjemność – zaznaczył. Mistrz kuchni podziękował Romanowi Olejnikowi, dyrektorowi
ZSP nr 2, za zaproszenie i pochwalił wysoki poziom edukacji w tej szkole.
Na spotkaniu byli również przedstawiciele firmy Tarczyński, produkującej
jedne z najlepszych wyrobów wędliniarskich w Polsce. Zaprezentowali uczniom
ofertę praktyk na terenie zakładu i nabycia doświadczenia zawodowego. Rozdawali też swoje produkty do degustacji.
Tego dnia pokaz kulinarny mieli
uczniowie ZSP nr 2, którzy przygotowali
dla uczestników spotkania pyszne owocowe napoje, naleśniki oraz pizzę.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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GALERIA KROTOSZYŃSKA

Oldtimersi zbierali środki
na chorego chłopca
KROTOSZYN

W miniony weekend w Galerii Krotoszyńskiej, jak co roku, można było
podziwiać wystawę motocykli, zorganizowaną przez Klub Motocykli
Ciężkich i Weteranów OLDTIMERS.
W trakcie imprezy zbierane były datki na leczenie i rehabilitację sześcioletniego Franka Staśkiewicza.

FOT. PSP Krotoszyn

Pożar w piwnicy

W nocy z 17 na 18 marca w piwnicy
budynku wielorodzinnego na Al. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie wybuchł pożar. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
Na akcję zadysponowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz samochody gaśnicze z OSP Krotoszyn i OSP Benice. Gdy strażacy dotarli
na miejsce, z piwnicy wydobywał się dym.
Ratownicy natychmiast wprowadzili
prąd gaśniczy piany ciężkiej do wnętrza
obiektu. Jednocześnie pozostała część załogi prowadziła ewakuację mieszkańców.

W celu zwiększenia komfortu prowadzonych działań zastosowano wentylator oddymiający. Po całkowitym stłumieniu ognia znajdujący się w piwnicy materiał palny usunięto w bezpieczne miejsce
i dogaszono.
Na koniec działań strażacy sprawdzili
budynek pod kątem występowania niebezpiecznych gazów. Zagrożeń nie stwierdzono.
Dzięki szybkiej reakcji ratowników
straty udało się zminimalizować. Spaliło
się jedynie drewno opałowe, zgromadzone
w piwnicy. Akcja trwała cztery godziny.
(NOVUS)

Ekspozycja motocykli przyciągnęła
liczną grupę miłośników stalowych rumaków. Było co oglądać. A przy okazji
wiele osób pokazało dobre serce, wpłacając pieniądze na chorego 6-latka.
Franek Staśkiewicz urodził się 16
grudnia 2011 roku z rozszczepem kręgosłupa (przepukliną oponowo-rdzeniową)
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, ze
współistniejącym wodogłowiem. W drugiej dobie życia przeszedł dwie operacje
kręgosłupa, głowy (założenie układu zastawkowego) i plastykę przepukliny oponowo-rdzeniowej.
Po dwóch tygodniach zdiagnozowano u niego jeszcze chorobę metaboliczną – fenyloketonurię. Na szczęście nie poczyniła ona żadnych uszkodzeń mózgu,
dzięki szybkiemu wdrożeniu specjalnego
żywienia, które jest jedyną metodą leczenia.
Na skutek rozszczepu kręgosłupa
chłopiec ma osłabione mięśnie nóg, nie
ma czucia w stopach, które dodatkowo są
końsko-szpotawe, przez co nie może poruszać się samodzielnie.

Wsparcie finansowe dla 6-latka i jego
rodziców jest bardzo potrzebne, albowiem leczenie to ogromne wydatki. Franek od urodzenia jest pod opieką wielu
specjalistów – neurologa, neurochirurga,
psychologa, ortopedy, rehabilitanta, urologa, specjalisty chorób metabolicznych.
Oprócz wydatków na lekarzy, sprzęt ortopedyczny czy rehabilitację potrzebne są
także środki na specjalną dietę, całkowicie
wykluczającą białko z pożywienia.
(NOVUS)

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”.

Rozmowa Tygodnia
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Łukasz Rabenda

wiedzialność finansowa za uszczerbek
pracownika na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku leży bowiem
po stronie pracodawcy.
W świetle przepisów jako wypadek
przy pracy klasyfikowane jest każde
zdarzenie związane z pracą, które spowodowało uraz lub śmierć i które miało
miejsce w czasie wykonywania codziennych obowiązków bądź dodatkowych
poleceń przełożonego. W pojęciu tym
mieszczą się również zdarzenia powstałe w drodze do miejsca pracy, jak również podczas odbywania szkoleń czy
imprez firmowych.

WYPADEK PRACOWNIKA
Każdego roku dochodzi w Polsce
do kilkudziesięciu tysięcy wypadków
przy pracy. Finansowe konsekwencje
nieszczęśliwego wypadku pracownika
ponosi właściciel firmy, w której był zatrudniony.
Jak podkreślają specjaliści, utrzymująca się duża liczba pracowników ulegających wypadkom przy pracy powinna
skłonić przedsiębiorców nie tylko
do przeglądu procedur bezpieczeństwa,
ale również zwrócić ich uwagę na możliwość ochrony ubezpieczeniowej. Odpo-

WYWIAD

podejście. Gdy tworzę żart, zawsze staram się, żeby miał swoje tempo i konstrukcję. Mocno go szlifuję i zamykam.
Obok mam żart, który opiera się na postaci i tzw. „flow”, czyli odejdę od tematu
i zajmę się człowiekiem, który właśnie
wszedł na salę i przez 5 minut robię sobie
jaja z niego. Oczywiście, wszystko w dobrym tonie, nigdy nie miałem zamiaru
nikogo obrażać. Rzecz w tym, byśmy się
razem pośmiali.

Robię to, co kocham!
Z Kacprem Rucińskim, pochodzącym z Malborka, znanym stand-uperem, przy okazji jego wizyty
w Krotoszynie rozmawiał Michał
Kobuszyński.
Jak zaczęła się Pańska kariera kabareciarza, a mówiąc ściślej: stand-upera?

– Kariera kabareciarza zaczęła się
i skończyła w jednym roku. Kiedy nie
mogłem znaleźć ludzi do kabaretu,
stwierdziłem, że muszę zrobić coś sam.
Obejrzałem wówczas parę występów
stand-upowych, m. in. Eddiego Murphy'ego, George'a Carlina czy Paula
Francisco i pomyślałem, że mógłbym
zrobić coś podobnego. Napisałem jeden, dwa monologi i przedstawiłem je
znajomym, w małej salce z małym mikrofonem. Chciałem zobaczyć, czy ma
to sens i czy jest śmieszne dla innych.
Okazało się, że tak. Później to ruszyło,
najpierw były przeglądy kabaretowe,
ponieważ nie miałem innej opcji występowania w tamtych czasach. Ludzie nie
wiedzieli, co to jest stand-up i trzeba było podpiąć się trochę pod ten ruch kabaretowy, żeby występować. Trzeba było
zdobyć menadżera i mieć możliwość zarabiania na tym.

Kiedy po raz pierwszy wystąpił Pan
przed dużą publicznością?

– A co to jest „duża publiczność”?
Dla mnie kiedyś duża publiczność była,
gdy przyszło na mnie 150 osób w Gdańsku. To było mniej więcej w latach 2011-2012. Największym przeżyciem było zagranie na Pace w Rotundzie
dla 600 osób. To był mój występ życia.
Czułem wtedy, że „latam po scenie”, że
noszą mnie na rękach. To było jak naprawdę dobry narkotyk. Wtedy wiedziałem, że muszę dążyć do tego, by
każdy występ taki był.

w okresie dorastania. Doświadczenie
jest również niezbędne, żeby robić dobry stand-up.

Czy stand-up to coś, czego – według
Pana – można się nauczyć, czy raczej
ważniejszy jest tu wrodzony talent
do tego typu rozrywki?

Na przykładach Pana niektórych
monologów, takich jak choćby „Spowiedź” czy „Trzech Mędrców”, można
wysnuć wniosek, że lubi Pan podejmować często tematy tabu, np. religii. Czy
w związku z tym uważa się Pan za osobę
kontrowersyjną?

– Myślę, że ważne są obie rzeczy.
Stand-uper powinien skupiać w sobie
kilka ważnych cech, które nie wszyscy
mają. Niektórzy posiadają pojedyncze
cechy, ale to może nie wystarczyć, żeby
być dobrym stand-uperem. Jeden ma
charyzmę, a drugi zajebiste poczucie
humoru, ale bez tych obu cech nie będzie dość dobry. Często człowiek się
z nimi rodzi, a czasami są ukształtowane przez rodziców, proces wychowawczy i otoczenie, w jakim się obracasz

– Kontrowersja dla każdego jest
czymś innym. Jeżeli zagram dla kółka
różańcowego, to kontrowersją będzie
przeklinanie. Jeśli robię to dla studentów, będzie to wychwalanie rektora. Ja
dążę do tego, by grać tak jak tutaj,
w Krotoszynie – dla ludzi, którzy, mam
nadzieję, wiedzą, że przyszli na Kacpra
Rucińskiego, znając jego wcześniejszą
twórczość. Nie zaskoczy ich żadna kontrowersja, wiedzą, że może być ostro,
obleśnie, wulgarnie i szokująco. Chcę

wierzyć, że publiczność będzie wręcz
spodziewać się, że kilka razy „zrobię ją
w konia” i zaskoczę. Staram się temu
sprostać, konstruować w ten sposób żarty i monologi, by dawać ludziom coś
unikalnego, coś, czego nie dostaną w innej rozrywce. Moim marzeniem zawodowym jest dawać nie tylko śmiech, ale
coś oryginalnego.

Zdarzały się jakieś dłuższe dialogi
z widzem?

– Wiele jest takich przykładów, gdy
człowiek myśli, że jest śmieszny. Ja to potrafię docenić, jeśli ktoś jest błyskotliwy.
Jeśli umie zasadzić mi taką ripostę, że ludzie zaczynają się śmiać, to i ja się śmieję.
Nie będę się z nim boksował, raczej przybiję mu „piątkę” i powiem: ,,stary, takich
ludzi potrzebujemy”. Chcę takich widzów na występie, bo to znaczy, że są dobrymi odbiorcami tego, co mówię. I nie
obrażą się za jakiś temat.

Jak wygląda przygotowanie
do stand-upowego występu przed dużą
publicznością? Czy jest to starannie wyćwiczony program, czy może jednak
jest w nim miejsce na improwizację?
Można bowiem zauważyć, iż często podejmuje Pan dialog z widzami.

Czym dla Pana jest stand-up? Sposobem na życie? Pasją? A może po prostu ciężką pracą?

– Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi
ze sceny, integrować się z nimi. Dzisiaj
gram z „Borasem”, który jako mój support (Tomasz „Boras” Borkowski – przyp.
red.) raczej nie gada z ludźmi. On ma
swój tekst wyćwiczony. Każdy ma swoje

– To jest trudne pytanie. Z jednej
strony jest to praca, bo tak to traktuję, lecz
z drugiej strony – czerpię z tego przyjemność jak z pasji. Mam szczęście, że mam
taką pracę, że robię to, co kocham. I życzę
wszystkim tego samego.

Na Bieżąco

RÓŻOPOLE

Pożar budynku gospodarczego
W nocy z 21 na 22 marca doszło
do pożaru zabudowań gospodarczych w miejscowości Różopole
(gmina Krotoszyn). W akcji gaszenia
wzięło udział 25 strażaków.
Na akcję wysłano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie
oraz z OSP Roszki, OSP Krotoszyn, OSP
Orpiszew i OSP Chwaliszew. Ponadto
na miejsce wysłano samochód operacyjny
z oficerem w dyspozycji komendanta powiatowego. Budynek gospodarczy palił się
w całej objętości. Zagrożone były przyległe

obiekty, w tym stolarnia. Osób poszkodowanych nie było. Właściciel odłączył zasilanie elektryczne przed przybyciem straży
pożarnej.
Po ugaszeniu pożaru przystąpiono
do usuwania z budynku nadpalonych materiałów, które na bieżąco dogaszano wodą.
Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono pogorzelisko oraz pomieszczenia
przyległe. Zagrożeń nie stwierdzono.
W wyniku pożaru spaleniu uległo jedenaście owiec oraz sprzęt i materiały przechowywane w budynku.
(NOVUS)
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ROZRYWKA

Bóg jest mięsożerny

Przed kilkoma dniami w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie z programem „Bóg jest mięsożerny” wystąpił
znany w Polsce stand-uper – Kacper
Ruciński. Wydarzenie przyciągnęło
liczną grupę publiczności.
Widzowie bawili się znakomicie, co
i rusz wybuchając gromkim śmiechem.
Pozytywnie przyjęty został także drugi
komik – Tomasz „Boras” Borkowski, który wystąpił jako support gwiazdy wieczoru, czyli Kacpra Rucińskiego.
K. Ruciński to młody, zdolny komik,
pochodzący z Malborka. W 2009 i 2010
roku zdobywał nagrody na wszystkich festiwalach, na których występował. Jego

MUZYKA

Koncert fortepianowy profesora Stefańskiego
W auli Szkoły Podstawowej nr 5
w Krotoszynie odbył się koncert profesora Andrzeja Stefańskiego, Honorowego Obywatela Krotoszyna. Publiczność mogła wysłuchać utwory
takich kompozytorów jak Bach, Mozart, Schumann czy Chopin.
Profesor Andrzej Stefański urodził się13
marca 1933 roku w Krotoszynie. W latach 1947-49 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja. Został wydalony ze szkoły za karykaturę dostojnika pań-

stwowego, zamieszczoną w gazetce szkolnej.
Potem uczył się w liceum w Jarocinie, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej
w Poznaniu.
Naukę gry nafortepianie rozpoczął wroku 1949 w Poznaniu, u prof. Antoniego Karużasa. Kształcił się w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Warszawie. Był
uczniem sławnych mistrzów – prof. Stanisława Szpinalskiego iprof. Zbigniewa Drzewieckiego. Odroku1959 pozostał nauczelni jako
nauczyciel akademicki, zdobywając kolejne
stopnie naukowe. Edukację muzyczną posze-

rzał w Konserwatorium Muzycznym w Moskwie (1966) u prof. Wery Gornostajewej,
awlatach1970-1971 nastudiach wUniwersytecie Indiana u prof. Gyórgy Seboka.
Koncertował w kraju i za granicą, m. in.
w Belgii, Czechosłowacji, Anglii, Hiszpanii,
ówczesnym Związku Radzieckim, na Węgrzech, we Włoszech, a poza Europą – w Japonii, Chinach i w Korei. Wielokrotnie nagrywał koncerty dla wielkich firm fonograficznych. Współpracował z Polskim Radiem
oraz czołowymi filharmoniami w kraju. Repertuar koncertowy prof. Stefańskiego jest

bardzo bogaty: obejmuje utwory różnych
epok, od Bacha do współczesności,
z uwzględnieniem kompozytorów polskich
(jako jedyny nagrał wszystkie utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego).
Poza koncertowaniem prof. Stefański
zajmuje się działalnością dydaktyczną.
W Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie prowadził klasę fortepianu,
kształcąc licznych studentów z kraju i zagra-

znaki rozpoznawcze to umiejętności gawędziarskie, błyskotliwe puenty oraz znakomity kontakt z publicznością.
Stand-uper swobodnie i dowcipnie
porusza tematy, często uważane za tabu
lub niepoprawne politycznie. W swoich
monologach odnosi się do takich spraw
jak religia, relacje damsko-męskie, sport,
polityka, segregacja śmieci, wegetarianizm i wiele innych. Ruciński wyróżnia
się ostrym językiem, niepozbawionym
wulgaryzmów.
W Krotoszynie artysta złapał świetny kontakt z publicznością. Ostatnio
stand-uper gościł także w Ostrzeszowie
i Kaliszu.
(NOVUS)

nicy. Był zapraszany na chopinowskie kursy
interpretatorskie doJaponii, Londynu (Royal
Academy of Music), do Włoch, Korei Południowej (Seul) i Chin (Szanghaj).
Silna jest więź Andrzeja Stefańskiego ze
środowiskiem rodzinnego Krotoszyna.
W swoich licznych wystąpieniach i wywiadach prasowych zawsze podkreśla krotoszyński rodowód i przywiązanie do miasta. 11
października 1996 roku, na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej, otrzymał godność Honorowego Absolwenta Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Z kolei 25 marca 2010 decyzją Rady Miejskiej w Krotoszynie został Honorowym Obywatelem Krotoszyna.
(NOVUS)

Na Bieżąco

Z POLICJI

Zabezpieczono ponad 4,5
tysiąca porcji narkotyków

Do zatrzymania 30-letniego mężczyzny doszło 16 marca. Policjanci z Krotoszyna w trakcie kontroli drogowej samochodu marki Opel znaleźli w aucie amfetaminę. Kierowca został zatrzymany
i umieszczony w policyjnym areszcie
do wyjaśnienia. Kolejnym krokiem było
przeszukanie miejsca zamieszkania 30latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli
w mieszkaniu znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy i ekstazy. Kryminalni zważyli całość
zabezpieczonych narkotyków. Okazało
się, że ich łączna waga wyniosła prawie 4,2 kg. Samych tabletek ekstazy funk-

FOT. KPP Krotoszyn

Ponad 4 kilogramy różnego rodzaju
narkotyków zabezpieczyli policjanci
z Krotoszyna. Wszystko zaczęło się
od kontroli drogowej, podczas której
w samochodzie 30-latka znaleziono
amfetaminę. Kolejne środki odurzające odkryto w jego mieszkaniu.

cjonariusze ujawnili ponad 600 sztuk,
ziela konopi marihuany było ponad 1,5 kg, a amfetaminy ponad 2,3 kg.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 18 marca,
na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy
w Krotoszynie aresztował 30-latka na trzy
miesiące. Za posiadanie znacznej ilości
narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie
i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
(NOVUS)

FINANSE

Pobierz i wyślij gotowy formularz
Można już korzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. W tym roku obok gotowego
PIT-37 możesz wysłać przez Internet
również PIT-38.
Od 15 marca na portalu podatkowym
udostępnione zostały wstępnie wypełnione
zeznania podatkowe za rok 2017 – PIT-37
(sporządzany na podstawie informacji
od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz
informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A) i PIT-38 (sporządzany na podstawie informacji PIT-8C).
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, w skrócie PFR, ma za zadanie
ułatwić podatnikom rozliczenie z fiskusem. Po zalogowaniu się na portalu podatkowym można pobrać sporządzoną przez
administrację podatkową propozycję roz-

liczenia rocznego, którą możemy w dowolny sposób modyfikować i uzupełnić
o dodatkowe informacje (np. ulgi, załączniki, przekazanie 1% na rzecz OPP).
Ogranicza to do minimum czas potrzebny do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Pozwala też uniknąć błędów,
które pojawiają się przy przepisywaniu
danych z informacji od płatników. Tak
więc złożenie zeznania podatkowego staje
się wygodniejsze, prostsze i szybsze.
Oczywiście nadal można składać deklaracje PIT-37 i PIT-38 na dotychczasowych
zasadach, czyli drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.
Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr.
(US)
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KOŹMIN WLKP.

FOT. Szymon Sikora

Zapaliła się sadza

17 marca w budynku mieszkalnym
przy ulicy Poznańskiej w Koźminie
Wlkp. zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Strażacy szybko
uporali się z zagrożeniem.
Do działań zadysponowano zastęp
GCBA z koźmińskiej OSP i podnośnik

SH-18. Strażacy wygasili i szczelnie zamknęli piec. Z pomocą podnośnika palącą
się sadzę ugaszono solą i suchym piaskiem,
a następnie przewód kominowy wyczyszczono zestawem kominiarskim. Przy pomocy czujnika wielogazowego sprawdzono obiekt, nie stwierdziwszy zagrożeń.
(NOVUS)

BIBLIOTEKA

Zabawy przeciw agresji

FOT. Klaudia Mielcarek

8

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie Klubu Mam. Tym razem na zajęciach
gościły panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zabawy przeciw agresji”. Zajęcia miały więc
na celu uświadomienie dzieciom i rodzi-

com, że konflikty nie muszą przeradzać
się w walkę sił i awantury, a agresja nie rozwiązuje problemów. Dzieci poznały sposoby rozładowania złości poprzez rozmaite zabawy ruchowe.
W spotkaniu udział wzięły pedagog-logopeda Marzena Wolkenstein oraz pedagog Lidia Wasielak.
(ANKA)

Oświata

SP 1 KOŹMIN WLKP.

FOT. Mariola Szkudlarek

Koźmińskie legendy i podania

W Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. zorganizowano III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Legendy i podania koźmińskie”.
W szranki stanęło 15 uczniów
klas II-III z terenu gminy.
Uczestnicy musieli uporać się z testem, który zawierał zadania zamknięte
i otwarte oraz krzyżówkę. Wszyscy wykazali się szeroką wiedzą na temat przeczytanych podań i legend.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem. Jak się okazało,
zwyciężył Marcel Maćkowiak z SP Borzęcice, drugie miejsce zajął Filip Matuszak z SP Mokronos, natomiast trzecia
lokata przypadła Blance Szymurze z SP
nr 1 Koźmin Wlkp.
Laureatów nagrodzono zestawami
książek. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom i drobne upominki.
(ANKA)

LO KROTOSZYN

Laureat z Kołłątaja

Marcin Kasperkowiak, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, został laureatem
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. Finał odbył się w Warszawie w dniach 17-18 marca.
Teraz przed licealistą stoją otworem
wszystkie wyższe uczelnie w Polsce. Po-

nadto ma on już zdaną na 100 procent
maturę z wiedzy o społeczeństwie.
Za swoje osiągnięcie otrzymał także nagrody rzeczowe.
W szkole laureat został serdecznie
powitany przez dyrektor Elżbietę Płóciennik, nauczycieli oraz koleżanki i kolegów z klasy.
(ANKA)

9

10

Świątecznie

WTOREK, 27 marca 2018

Świątecznie

ZDUNY

Tłumy na świątecznym
kiermaszu

W niedzielę, 18 marca, w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Zdunach odbył się trzeci Kiermasz Wielkanocny, organizowany przez Klub
Twórczego Rękodzieła. Świątecznych atrakcji nie brakowało.
Na stoiskach wystawienniczych z dekoracjami świątecznymi zaprezentowały się
Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła, Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy, Publiczne Przedszkole w Zdunach, Niepubliczne Przedszkole w Zdunach, Dom Pomocy Społecznej w Zdunach, Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Iwona Jankowska, Katarzyna Nowacka, Stowarzyszenie „Szczęśliwy Bestwin”.
Przybyli mieszkańcy mogli skosztować potraw wielkanocnych, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich ze
Zdun, Bestwina, Perzyc, Konarzewa,
Baszkowa i Chachalni. Odbyły się także
pokazy – medycyny naturalnej w wykonaniu Alicji Tomczak-Liberskiej i malowania paznokci w wykonaniu Dominiki
Węgrzynowskiej.

Ponadto można było podziwiać dzieła lokalnych malarek – Krystyny Połczyńskiej, Bronisławy Nowackiej, Henryki
Szkudłapskiej.
Swoje stoiska miały Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego
w Zdunach oraz firma Avon. W kąciku
fotograficznym Anny Krzyżosiak każdy
mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w klimacie wiosenno-wielkanocnym.
Strażacy ze zdunowskiej OSP zaprezentowali sprzęt, jakiego używają w akcjach ratowniczych.
Nie zabrakło występów artystycznych. Na scenie pojawiły się: dzieci ze
zdunowskich przedszkoli i szkoły, podopieczni z Kółka Teatralno-Tanecznego
„Gwiazdy”, prowadzonego przez Karolinę Jankowską-Grzybek, grupa taneczna
z opiekunką – Jagodą Szkudłapską, Kapela i Zespół Senior oraz Janek Marcinkowski. Gwiazdą popołudnia był Zdunowski
Zespół Kameralny Akcent pod dyrekcją
Grażyny i Sławomira Morawskich.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ŚWIĘTA

Wielkanocny kiermasz w Sulmierzycach
W minioną sobotę na placu przy muzeum w Sulmierzycach odbył
się II Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. Organizatorem był Sulmierzycki Dom Kultury, we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Zdunach i Muzeum Regionalnym Ziemi
Sulmierzyckiej.
Dla przybyłych mieszkańców przygotowano stoiska z rozmaitymi koszyczkami wiklinowymi, zajączkami z siana,
drewnianymi zwierzątkami, palmami,

stroikami świątecznymi, babkami, mazurkami i innymi produktami.
Przy stoisku firmy Pauli’s Catering
była możliwość zamówienia tradycyjnych dań na stół wielkanocny, np. żurku

z białą kiełbasą, kremu pieczarkowego
z grzankami, szynki ze szparagiem czy
rolady szpinakowej z serkiem i suszonymi pomidorami.
(NOVUS)

Świątecznie
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Świątecznie

WIELKANOC

Świątecznie na krotoszyńskim rynku
promocyjne miało wiele stowarzyszeń,
instytucji i szkół. Mieszkańcy, którzy
przybyli na rynek, mieli okazję skosztować pysznych potraw wielkanocnych,
np. żurku czy mazurka. Były także stoiska z rękodziełem, gdzie można było
nabyć świąteczne koszyczki, stroiki czy
inne ozdoby.
Świąteczny kiermasz był okazją
do rozstrzygnięcia konkursów – plastycznego na tradycyjną palmę wielkanocną
oraz kulinarnego na mazurek wielkanoc-

W Niedzielę Palmową na krotoszyńskim rynku odbył się IV Kiermasz
Wielkanocny. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sympatyków
Krotoszyńskiej Jedynki. Świątecznych
atrakcji nie brakowało, a piękna pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji.
Imprezę prowadziła Monika Kwiatkowska, właścicielka MK Event. Projekt
otrzymał wsparcie finansowe w ramach

„inicjatywy lokalnej”. Po Mszy świętej
w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela dzieci i dorośli mieszkańcy, dzierżąc w dłoniach wielkanocne palmy, przemaszerowali na rynek.
W trakcie kiermaszu nie zabrakło
występów artystycznych. Na scenie zaprezentowali się przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
tancerze z Centrum Tańca Show Dance
oraz panie z Power Jump. Swoje stoiska

15

ny. W komisji oceniającej wypieki znaleźli się wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka,
Sławomira Kalak – dyrektor SP nr 1
w Krotoszynie, Agnieszka Łyskawa, Dominik Bielawny i Maciej R. Hoffmann.
Pierwsze miejsce przyznano Wiktorii
Olejniczak (SP nr 1), drugą lokatę zajął
DPS w Zdunach, a trzecia przypadła Gabrysi Bielawnej (SP nr 8).
W jury konkursu na palmę wielkanocną byli senator Łukasz Mikołajczyk,
burmistrz Franciszek Marszałek, Sławomira Kalak, Ludmiła Czarnecka i Beata
Ulbrych. W grupie przedszkolaków laureatkami zostały Alicja Wawrzyniak i Oliwia Kominek. W kategorii klas I-III pierwsze trzy miejsca zajęły Anastazja Poczta,

Wiktoria Olejniczak i Natasza Piskorek.
W kat. klas IV-VI triumfowała Julia Kaczmarek. Nagrody ufundowały Starostwo
Powiatowe i Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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WARSZAWA

Ratują i uczą się ratować

Normy w ochronie środowiska

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach przystąpili do realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”,
którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Projekt ów zakłada prowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących
życie dla uczniów podstawówek. Placówki realizujące program otrzymują od fundacji fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały
dydaktyczne. Nauczyciele natomiast
uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Fundację WOSP.
Na pierwszych zajęciach w Borzę-

ciczkach nauczyciele przekazali dzieciom wiedzę i umiejętności z zakresu
pierwszej pomocy, jakie nabyli podczas
styczniowego szkolenia, przeprowadzonego przez instruktorów WOŚP.
Uczniowie obejrzeli także film instruktażowy pt. „Doktor Kręciołek” oraz
otrzymali książki „Mój podręcznik
do nauki pierwszej pomocy”.
Organizatorzy zajęć podkreślają, że
przy kształtowaniu nawyków pierwszej
pomocy ważne jest nieustanne powtarzanie tych samych zagadnień, ponieważ jednorazowe szkolenie z dziećmi nie daje dostatecznych efektów. Dlatego zajęcia
z pierwszej pomocy będą odbywać się
sukcesywnie raz w miesiącu.
(NOVUS)

16 marca w Warszawie odbyła
się VII Ogólnopolska Konferencja
„Normalizacja w szkole”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Do stolicy udali się przedstawiciele ZSP nr 3 w Krotoszynie.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem ministra edukacji narodowej, ministerstwa środowiska i Ośrodka Rozwoju Edukacji. W pierwszej części
zaproszeni eksperci przedstawili zagadnienia związane z ochroną środowiska
w kontekście normalizacyjnym, między
innymi dotyczące działań na rzecz jakości
powietrza, ochrony wód czy zasobów
przyrody. Zaproszeni eksperci omówili
również systemy i narzędzia wspomagające ochronę środowiska na przykładzie
norm serii ISO 14000.
Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w trakcie której na pytania uczestników
odpowiadali eksperci: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz – przewodniczący Komitetu Technicznego, prof. dr hab. Jeremi Naumczyk oraz dr inż. Dorota Krupnik.
Ostatnia część konferencji to podsumowanie wyników VI Ogólnopolskiego
Konkursu „Normalizacja i ja” pod hasłem

FOT. PKN

FOT. ZSP w Borzęciczkach

ZSP BORZĘCICZKI

„Normy w ochronie środowiska”. Uczestnicy mogli inspirować się ponad 1000
norm, które dotyczą m. in. zrównoważonych metod upraw, dostosowania się
do zmian klimatycznych, ograniczenia
wpływu na środowisko czy wykorzystania innowacyjnych technologii.
Do upowszechniania wiedzy o roli
i stosowaniu norm w naszym powiecie
przyczynił się również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Efektem podjętych
działań był m. in. udział zespołu z krotoszyńskiej Trójki w tym konkursie. Uczennice Gabriela Siwek, Zuzanna Całujek
i Weronika Piskorska przygotowały swoje
prace konkursowe w kategorii komiks.
Z kolei nauczycielka przedmiotów zawo-

HUFIEC PRACY 15-2

Kucharskie zmagania
19 marca Hufiec Pracy 15-2 zorganizował eliminacje do etapu wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie,
bezpieczny w pracy” w kategorii kucharz. Zmagania przeprowadzone zostały w warsztatach szkolnych Zespołu
Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
Ze strony hufca odpowiedzialne
za przygotowanie były Agnieszka Kwiatkiewicz i Magdalena Nowacka. W szranki
stanęła czwórka kucharzy-uczniów klas
trzecich zawodowych.

Jak mówią organizatorki, celem eliminacji było nie tylko wyłonienie reprezentacji na etap wojewódzki, ale również stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia
poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zawodzie kucharz w kontekście zbliżających się egzaminów zewnętrznych na tytuły kwalifikacyjne. Ponadto była to dla młodych ludzi okazja do zdrowej rywalizacji i wzbogacenia
własnego doświadczenia zawodowego.
Pierwsza część eliminacji to egzamin
pisemny, który składał się z 40 pytań z za-

kresu terminologii gastronomicznej, sposobów przygotowania potraw, zasad bhp oraz
podstaw przedsiębiorczości. W części praktycznej uczniowie mieli do przygotowania

klopsiki w sosie pomidorowym z makaronem i surówką z kiszonej kapusty.
W komisji konkursowej znaleźli się
Ryszard Ziajka, Ewelina Rogacka i To-

dowych – Aneta Kotala – opracowała scenariusz lekcji w kategorii praca nauczyciela i zajęła trzecie miejsce! Sukces w tym
ogólnopolskim konkursie to motywacja
do dalszej pracy i startu również w przyszłym roku.
Znaczącym wyróżnieniem okazało
się także nadanie tytułu Honorowego
Promotora Edukacji Normalizacyjnej
Przemysławowi Wójcikowi, naczelnikowi
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie. Jest to tytuł przyznawany przez PKN
osobom i instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, a także czynnie
uczestniczącym w procesie jej wdrażania
do praktyki nauczania i wychowywania.
OPRAC. (ANKA)

masz Graf – instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także Zbigniew Kurzawa – komendant HP 15-2 w Krotoszynie.
O końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów zdobytych w części praktycznej i teoretycznej.
Zwyciężyła Katarzyna Haremza,
drugie miejsce zajęła Daria Kubiak, trzecia była Anna Skrzyńska, a czwarta lokata
przypadła Annie Kremer. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Dwie pierwsze uczennice będą reprezentować krotoszyński hufiec
w etapie wojewódzkim konkursu.
OPRAC. (ANKA)
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HUFIEC PRACY 15-2

20 marca krotoszyński Hufiec Pracy 15-2 zorganizował etap wewnętrzny konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w kategorii cukiernik. Zawody odbyły się
w warsztatach szkolnych Zespołu
Szkół Specjalnych.
Konkurs przygotowały Agnieszka
Kwiatkiewicz i Magdalena Nowacka.
Przedsięwzięcie miało na celu wyłonienie uczniów do etapu wojewódzkiego,
ale także stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy

i praktycznych umiejętności w zawodzie
cukiernika w kontekście zbliżających się
egzaminów zewnętrznych na tytuły
kwalifikacyjne.
W pierwszym etapie cukiernicy
musieli uporać się z testem, na który
składały się pytania z zakresu terminologii cukierniczej, sposobów przygotowania wypieków, zasad bhp czy podstaw
przedsiębiorczości. W części praktycznej uczestnicy mieli do przygotowania
szarlotkę z bezą.
W komisji konkursowej znaleźli się
Ryszard Ziajka i Ewelina Rogacka – in-

struktorzy praktycznej nauki zawodu,
Iwona Łuczak i Agnieszka Kwiatkiewicz – wychowawczynie Hufca 15-2
Po podsumowaniu punktów z obu
części okazało się, że najlepsza była Sandra Nowak, wyprzedzając Julię Kordus
i Romę Sikorę. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Dwie pierwsze z wymienionych reprezentować będą krotoszyński
hufiec w etapie wojewódzkim.
(ANKA)

FOT. Agnieszka Kwiatkiewicz

Cukiernicy spisali się na medal
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HUFIEC PRACY 15-2

Stolarze sprawdzili swoje umiejętności

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

14 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp., wraz
z opiekunkami – Alicją Gawrońską
i Elżbietą Wojtkowiak, uczestniczyli
w Pikniku Matematycznym w Warszawie, który był podsumowaniem IV edycji programu edukacyjnego „mPotęga”, prowadzonego
przez Fundację mBanku, w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
,,mPotęga” to program grantowy,
wspierający projekty edukacji matematycznej. Łączna kwota przekazanego dofinansowania przekroczyła 1,5 mln zł. Fundacja mBanku wsparła w ten sposób 262
projekty, które objęły ok. 35 tys. uczestników. W koźmińskiej placówce realizowany był projekt „Matematyczne śledztwo

FOT. SP 3 Koźmin Wlkp.

Na pikniku
matematycznym
w stolicy

w Trójce”, a wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VII i ich rodzice.
Główna część pikniku matematycznego odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się stanowiska matematyczne z grami i łamigłówkami, przygotowane przez wolontariuszy z Programu Projektor – Wolontariat Studencki.
Wielkimi brawami nagrodzono prezentację Van Anh Dama „Pi razy oko”.
Wydarzeniu towarzyszyła pierwsza
w Polsce próba pobicia rekordu Guinessa
na najdłuższe rozwinięcie liczby Pi. Dokładnie 627 osób – dzieci ze szkół biorą-

cych udział w programie „mPotęga” oraz
z dwóch warszawskich podstawówek,
a także nauczyciele – z odpowiednimi cyframi w rękach stanęło obok siebie
na Bulwarach Wiślanych w Warszawie.
W ten sposób uczestnicy happeningu,
mimo niesprzyjającej aury, dzięki dyscyplinie i wytrwałości, w drugiej próbie pobili rekord Guinnessa na najdłuższe „żywe” rozwinięcie liczby Pi. Wcześniejszy
należał do Włochów. Wszyscy otrzymali
certyfikaty uczestnictwa w próbie bicia
rekordu oraz upominki, w tym książkę
„Matematyka jest wszędzie”.
OPRAC. (NOVUS)

Sześciu uczniów w zawodzie stolarz
przystąpiło do konkursu „Sprawny
w zawodzie – bezpieczny w pracy”,
organizowanego przez Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie. Do etapu wojewódzkiego awansowali Michał
Dziedzina i Tobiasz Matysiak.
Część teoretyczną, którą przygotowały Daria Lisiak i Iwona Łuczak, przeprowadzono w Krotoszyńskiej Izbie
Rzemieślniczej. Sześciu uczestników,
reprezentujących Szkołę Branżową I stopnia w Kobylinie i Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zdunach,

musiało uporać się z testem sprawdzającym ich wiedzę z zakresu kwalifikacji zawodowych stolarza. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Rafała Wolkensteina, wyłoni-

ła cztery osoby, które dalej mogły rywalizować w części praktycznej.
Kilka dni później czterech
uczniów – Szymon Andrzejewski, Tobiasz Matysiak, Hubert Wielebiński i Michał Dziedzina – w dobranych losowo
dwuosobowych zespołach uczestniczyła
w etapie praktycznym konkursu, zorganizowanym w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym PROHANUS Dariusza Szczęcha.
Zadaniem uczestników było wykonanie komody i jej montaż. Komisji konkursowej przewodniczył właściciel wspomnianego zakładu.
Zwycięzcami zostali Michał Dziedzina i Tobiasz Matysiak i to oni reprezentować będą krotoszyński hufiec w etapie
wojewódzkim. Nagrody i dyplomy ufundowała Komenda Wojewódzka OHP.
(ANKA)

WYDARZY SIĘ

7-8 kwietnia

Krotoszyn

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w

godz. 21.15 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, Do 30 marca
Wystawa fotografii Grzegorza Jerzego Kosmali z
sensacyjny, 120' - 2D
Ostrzeszowa pod tytułem „Strefy widzenia” w galerii
Wtorki-czwartki
Refektarz.
Kino Przedwiośnie
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
31 marca
27-28 marca
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
Mecz piłkarski Astra Krotoszyn-Zefka Kobyla Góra o
godz. 15.00 – TRAKTOREK FLOREK - Norwegia,
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
godz. 11.00.
familijny, 75' - 2D dubbing
29
marca
4 kwietnia
godz. 17.00 – KOBIETA SUKCESU - Polska,
Projekcja filmu „Luter i rewolucja protestancka” o „250. rocznica Konfederacji Barskiej” – V spotkanie z
komedia romantyczna, 105' - 2D
godz. 19.00 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, godz. 20.45 w kinie 3D Przedwiośnie. Wstęp historią o godz. 17.00 w krotoszyńskim Muzeum
sensacyjny, 120' - 2D
bezpłatny.
Regionalnym.

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.

Sport
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SNOWBOARD

Udany debiut
Michała Kaszkowiaka
KOBYLIN

Sportowcy zostali nagrodzeni

Bardzo dobrze w zawodach snowboardowych spisuje się Michał Kaszkowiak. Uczeń krotoszyńskiego LO
triumfował w Mistrzostwach Wielkopolski w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie w Czarnej Górze oraz
zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w Snowboardzie Family Cup 2018 w Krynicy-Zdroju.
Michał Kaszkowiak na snowboardzie
jeździ od ósmego roku życia. – Jeżdżę
od 11 lat i już w poprzednim roku planowałem start w zawodach – mówi Michał
Kaszkowiak. – Jednak ze względu na warunki atmosferyczne musiałem swój debiut odłożyć.
Krotoszynianin wziął udział w mistrzostwach Wielkopolski w narciarstwie
zjazdowym i snowboardzie amatorów
w Czarnej Górze. W swoim debiucie spisał

się znakomicie, zajmując pierwsze miejsce
w kategorii wiekowej 18-35 lat. – To zwycięstwo dało mi kwalifikację do kolejnego
etapu rywalizacji – opowiada M. Kaszkowiak. – W finale mistrzostw Polski w Krynicy-Zdroju miałem okazję zmierzyć się
z trasą alpejską slalomu gigant. Po dwóch
przejazdach zająłem trzecie miejsce, pokonując o niecałą sekundę zawodnika sklasyfikowanego na czwartej pozycji.
W Czarnej Górze krotoszyński snowboardzista uzyskał w slalomie czasy 36,70 i 36,22 s. Z kolei w Krynicy pokonał stok w 59,71 i 57,95 s. – Brałem
też udział w Grand Prix na poznańskiej
Malcie. Udało mi się zakwalifikować
do finału Pucharu Poznania. Wierzę, że
jestem w stanie zakończyć swój debiutancki sezon miejscem na podium – przyznaje M. Kaszkowiak
(GRZELO)

W trakcie czwartkowej sesji Rady
Miejskiej w Kobylinie doszło do uroczystego wręczenia nagród wyróżniającym się sportowcom. W ten
sposób uhonorowano 43 osoby.
Wyróżnieni sportowcy to reprezentanci klubów z terenu gminy Kobylin – 17 z UKS Samson Kobylin, ośmioro
z LKS Spółdzielca Kobylin, po czterech
z Piasta Kobylin oraz z Kobylińskiego Towarzystwa Gry w Karty i Gier Planszowych „Baśka”, a także dwóch z klubu Tiger Wielkopolska. Ponadto uhonorowano
ośmioro zawodników, którzy wprawdzie
reprezentują kluby spoza gminy, lecz po-

chodzą z Kobylina bądź okolic.
Gratulacje wyróżniającym się sportowcom składali burmistrz Tomasz Lesiński oraz Tadeusz Dżygała, przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie.
W gronie nagrodzonych znaleźli się:
Nikola Śliwowska, Zofia Pioch, Monika
Sowa, Julia Jankowiak, Aleksandra Małecka, Marta Wielebińska, Jagoda Poślednik,
Jakub Skowroński, Mateusz Pieszak, Paweł Sikora, Piotr Sikora, Mikołaj Kandzierski, Jakub Kobusiński, Bartosz Wojciechowski, Mikołaj Małecki, Patryk Swora,
Stefan Klejewski (UKS Samson), Jakub
Pospiech, Szymon Wosiek, Mateusz Wachowiak, Patryk Kamiński (Piast), Patryk

TAEKWON-DO

Zdobyli 22 medale
Znakomicie spisali się reprezentanci Klubu Sportowego Halla-San Krotoszyn na międzynarodowym turnieju rankingowym Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do „Polish Open Cup”.
Nasi zawodnicy przywieźli z Dzierżoniowa aż 22 medale.
W turnieju rywalizowało blisko 900 zawodników, m. in. z Polski, Irlandii i Uzbekistanu. Krotoszyński klub reprezentowała 14osobowa ekipa. Aż cztery krążki w zmaganiach seniorskich zdobyła trenerka, Maja Sta-

ruch – srebro wwalkach light contact, wwalkach semi contact i technikach specjalnych
oraz brąz w układach formalnych.
Świetnie spisywali się także kadeci
i młodzicy Halla-San. Po trzy medale
zgarnęli Olaf Sobieraj (złoto w technikach szybkości, srebro w semi hogo oraz
w technikach specjalnych), Borys Wąchała (złoto w technikach szybkości, srebro
w semi hogo oraz w technikach specjalnych), Jan Skalski (złoto w technikach
specjalnych, srebro w semi hogo, brąz
w technikach szybkości) i Franciszek Ro-

sik (srebro w technikach szybkości, w semi hogo i w technikach specjalnych).

Dwa razy na podium stanęli Ignacy
Rosik (srebro w technikach szybkości

Kostrzewa, Lucjan Maćkowiak, Konrad
Bruder, Antoni Frąckowiak, Klaudia Wachowiak, Adam Szyrner, Jakub Kaczmarek, Kacper Waszyński (LKS Spółdzielca),
Olga Kwiatkiewicz, Joanna Łuczak (Tiger), Wiesław Lisiak, Edmund Polny, Włodzimierz Kowalski, Józef Turbański (Baśka), a także Dawid Przybyszewski (Górnik
Konin), Natalia Brzykcy i Agnieszka
Brzykcy (Akademia Judo Poznań), Czesław Roszczak (UKS Olimpijczyk Pogorzela), Łukasz Wachowiak (ZKS Zielona Góra), Róża Gumienna (Puncher Wrocław),
Oliwia Matuszewska i Michał Pernak
(Szkoła Tańca Lewandowski Wrocław).
(ANKA)

i brąz w soft kalaki) oraz Marcel Plewa
(srebro w technikach szybkości
i w technikach specjalnych). Ponadto
Jakub Skalski wywalczył srebro w technikach szybkości, a Wojciech Plesner
brąz w semi hogo.
W zawodach startowali również Antoni Gidaszewski, Tatiana Ligęza, Krzysztof Robakowski, Adrian Heider i Alicja
Heider, ale tym razem wrócili do Krotoszyna bez medali.
– Jesteśmy bardzo dumni z naszych
podopiecznych. Gratulujemy im i mocno
wierzmy, że następne zawody okażą się
równie wielkim sukcesem – przyznają
trenerzy krotoszyńskiego klubu.
(ANKA)

Sport
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TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

TRÓJBÓJ SIŁOWY

W Bożacinie po raz ósmy zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Polskiego Stronnictwa Ludowego Krotoszyn i miejscowego Kółka
Rolniczego. Zawodnicy rywalizowali
w czterech kategoriach.

Bez medali w Skierniewicach
Zawodnicy Stowarzyszenia Atletyki
Ciężkiej Ursus Krotoszyn rywalizowali w zawodach Pucharu Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w Skierniewicach. Niestety, żadnemu z nich
nie udało się wywalczyć miejsca
na podium.
W Skierniewicach zaprezentowało
się sześciu naszych trójboistów. Najbliżej
podium byli Agnieszka Nowak i Szczepan Zimmermann. Doświadczony zawodnik w kategorii 105 kg przysiadł 255 kg, wycisnął 155 kg oraz podniósł w martwym ciągu 277,5 kg. Te rezultaty dały mu piątą lokatę. Na tej samej pozycji w kategorii 52 kg seniorek
uplasowała się A. Nowak, która ustanowiła rekord życiowy w przysiadzie – 90 kg. Ponadto zanotowała 60 kg
w wyciskaniu leżąc oraz 112,5 kg w martwym ciągu.

W zmaganiach juniorów (do 20 lat)
krotoszyński klub reprezentował Andrzej
Rusek, który osiągnął trzy rekordy życiowe – przysiadł 225 kg, wycisnął 112,5 kg
i podniósł 227,5 kg w martwym ciągu.
W kategorii 83 kg seniorów Tomasz
Olejniczak zanotował 175 kg w przysiadzie, 120 kg w wyciskaniu i 210 kg
w martwym ciągu. Z kolei Daniel Rynkiewicz zaliczył bardzo udany debiut, uzy-

skując kolejno 175 kg, 145 kg
oraz 215 kg. W kat. 105 kg Grzegorz Dymarski przysiadł 210 kg, wycisnął 132,5 kg i w martwym ciągu podniósł 240 kg.
Grupa naszych trójboistów składa
podziękowania Anecie Kusztelak, która
pomagała im w startach oraz wspierała,
dopingując ich w trakcie rywalizacji.

W zawodach udział wzięło 29 zawodników z dziewięciu miejscowości.
W kategorii seniorek najlepsza była Honorata Dąbrowska (Kobierno), która tym
samym zdobyła Puchar Starosty Krotoszyńskiego. Kolejne pozycje zajęły Agata
Szczotka (Nowa Wieś), Dorota Ludwiczak (Salnia) i Daria Konrady (Bożacin).
W gronie seniorów pierwsze miejsce
zajął Marek Sójka (Gorzupia), za co otrzy-

mał Puchar Burmistrza Krotoszyna.
Za zwycięzcą uplasowali się Tomasz Konrady (Bożacin), Bartosz Dąbrowski (Kobierno) i Henryk Kurzawski (Piwniczanka Krotoszyn).
W kategorii młodzików triumfował
Krzysztof Szymlet (Bożacin), który zgarnął
Puchar Kółka Rolniczego Bożacin. Drugi
był Antoni Szczuraszek (Krotoszyn), trzeci – Mikołaj Litwin (Bożacin), a czwarty – Jakub Konrady (Bożacin). W grupie
żaków i żaczek Puchar Wielkopolskiej Izby
Rolniczej trafił do Adama Kowalczyka (Bożacin), który wyprzedził Filipa Bernata
(Bożacin), Matyldę Szczuraszek (Krotoszyn) i Piotra Kowalczyka (Bożacin).
(ANKA)

SIATKÓWKA

Trójka na zwycięskim szlaku

(GRZELO)

PIŁKA RĘCZNA

Koźminianie mistrzami Wielkopolski

Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny – ZSP Zagórów, ZSP Strzałkowo,
ZSP Nietążkowo oraz ZSP Koźmin Wlkp.
Gospodarze w półfinale zmierzyli się
z ZSP Zagórów, wygrywając 16: 6. – Był to
dla nas bardzo ważny pojedynek, ponieważ w poprzednim roku przegraliśmy
z tym zespołem – oznajmia Dariusz Maciejewski. – Cieszę się, że moi chłopcy zagrali bardzo konsekwentnie, co pozwoliło
nam awansować do finału.
W drugim półfinale ekipa z ZSP
Strzałkowo pokonała ZSP Nietążkowo. – Zespół ze Strzałkowa był dla nas du-

FOT. Katarzyna Urbaniak

W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. rozegrano finał Mistrzostw Wielkopolski LZS
w Piłce Ręcznej. Zwyciężyła drużyna
gospodarzy, dowodzona przez Dariusza Maciejewskiego, która w finale
pokonała 20: 9 ZSP Strzałkowo.

żą zagadką – przyznaje trener koźminian. – Wiedzieliśmy, że gra tam dwóch
zawodników występujących na parkietach trzeciej ligi. Na szczęście zagraliśmy
bardzo dobrze w obronie, a to klucz
do końcowego triumfu w piłce ręcznej.
Koźminianie ograli finałowego rywala 20: 9, zostając najlepszym zespołem
w Wielkopolsce. W zwycięskim teamie
zagrali D. Pierzchała, E. Praczyk, K. Musiał, J. Szklanny, M. Leśniak, D. Grzelczak, M. Szymczak, P. Zasieczny, A. Bry-

lewski, K. Mikołajczyk, J. Oleszak, K.
Stróżyk, J. Roszczak, J. Drygas, M. Kolenda, K. Mielcarek i D. Idkowiak.
– Udało nam się zdobyć sporą przewagę punktową już w pierwszej połowie meczu. W drugiej odsłonie kontrowaliśmy sytuację na boisku. Jestem zadowolony z postawy chłopaków, którzy
grali bardzo konsekwentnie taktycznie
przez cały turniej – podsumowuje D.
Maciejewski.
(GRZELO)

Bardzo dobrze spisują się siatkarze
ZSP nr 3 w Krotoszynie w rozgrywkach Licealiady. Podopieczni Renaty
Marszałek-Popiel zajęli drugie miejsce w etapie rejonowym i zaprezentują się w półfinale mistrzostw Wielkopolski.
Reprezentanci Trójki w pierwszej fazie
rozgrywek rywalizowali z drużynami z powiatu krotoszyńskiego. Podopieczni Renaty Marszałek-Popiel zanotowali zaledwie
jedną porażkę i uzyskali kwalifikację do etapu rejonowego, który odbył się w Kaliszu.
W finale rejonu zagrało siedem ekip,
które podzielone zostały na dwie grupy.

W pierwszej – trzyzespołowej – najlepsze
było I LO w Kaliszu. Z kolei krotoszynianie w swojej grupie ograli ZSS w Kaliszu 2: 0 (25: 20, 25: 17), a następnie pokonali III LO w Ostrowie Wlkp. 2: 1
(25: 16, 17: 25, 15: 12) i awansowali
do finału turnieju. Po zaciętej walce ekipa
z Trójki uległa kaliskim licealistom 1: 2
(14: 25, 25: 15, 11: 15), ale awansowała
do półfinału mistrzostw Wielkopolski.
W krotoszyńskim teamie zagrali
Maksymilian Grządka, Mateusz Sroczan,
Adrian Plewa, Wiktor Grześkowiak, Patryk Śnieciński, Jakub Sobkowiak, Damian Wróbel i Dominik Król.
(GRZELO)

Sport

PIŁKA NOŻNA

Orły rozgromione przez Ostrovię
Po pierwszej połowie meczu Ostrovii 1909 Ostrów Wlkp. z Białym Orłem Koźmin Wlkp. było już 5: 0.
W drugiej odsłonie ostrowianie kontrolowali sytuację na boisku i odnieśli zasłużone zwycięstwo.
Z powodu fatalnego stanu murawy
nastadionie miejskim wOstrowie Wlkp. pojedynek został rozegrany na sztucznym boisku w Jarocinie. Po pierwszej połowie meczu sprawa była już przesądzona, gdyż Ostrovia zaaplikowała koźminianom pięć goli.
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Wynik otworzył Daniel Kaczmarek,
wykorzystując rzut karny, podyktowany
za zagranie piłki ręką przez jednego z graczy Białego Orła. Kolejne dwa trafienia to
niefortunne interwencje koźminian.
Po dośrodkowaniach z lewej strony boiska
piłkę do własnej bramki pakowali Jonasz
Juskowiak i Mateusz Lis.
Pod koniec pierwszej połowy dwa razy do siatki trafił Kamil Krawczyk. Lewy
obrońca Ostrovii najpierw wykorzystał
sytuację sam na sam z Patrykiem Szulcem, a potem pięknym uderzeniem z woleja podwyższył na 5: 0. Po zmianie stron
gole nie padły.
W Wielką Sobotę Orły zagrają
na własnym boisku z Victorią Ostrze-

PIŁKA NOŻNA

Mecz w Kobylinie był jednym z zaledwie dwóch, jakie zostały rozegrane w tej
kolejce. Pozostałe spotkania z powodu złego stanu boisk odwołano.
Wynik pojedynku Piasta z Orłem
otworzył w 30. minucie Bartosz Moś,

pokonując Jakuba Poślednika uderzeniem z rzutu wolnego. Miejscowi mieli
okazję wyrównać jeszcze w pierwszej
odsłonie, lecz sędzia nie uznał trafienia
Mateusza Wachowiaka, odgwizdując
pozycję spaloną.
Po zmianie stron kobylinianie starali
się doprowadzić do remisu, ale zawodziła
skuteczność. Trzy świetne sytuacje miał
Patryk Kamiński, lecz za każdym razem
przegrywał pojedynek z golkiperem Orła.
Z kolei Dominik Snela w 85. minucie nie
wykorzystał rzutu karnego.

(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
szów. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.00.
(GRZELO)

tym samym ustalając rezultat meczu.
W najbliższą sobotę kobylinianie zagrają u siebie z Koroną Pogoń Stawiszyn.
Początek spotkania o godz. 11.00.

Falstart Piasta Kobylin
Od porażki rozpoczął rundę wiosenną zespół Piasta Kobylin. Na własnym terenie podopieczni trenera
Marka Nowickiego przegrali z Orłem
Mroczeń 0: 2. Gole strzelili Bartosz
Moś i Kamil Rabiega.

Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 5:0 (5:0)
BRAMKI: 1:0 – Daniel Kaczmarek

(GRZELO)

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń 0:2
(0:1)
BRAMKI: 0:1 – Bartosz Moś (30’

Niewykorzystane okazje zemściły
się dwie minuty przed końcem, kiedy

to Kamil Rabiega nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem Piasta,

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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Czołówka wygrywa
Ekipa A Seree Tee utrzymała przewagę nad rywalami w rozgrywkach
krotoszyńskiej Playareny. Za liderem
czają się MTV i Albatrosy. W drugiej
wiosennej kolejce wszystkie te zespoły zdobyły komplet punktów.
AST już do przerwy prowadziło
z Dream Teamem 5: 1. Po zmianie stron
lider nie zwolnił tempa i wygrał 12: 3.
Sześć goli strzelił Karol Krystek, a trzy razy do siatki trafił Patryk Kuszaj.
Pewne zwycięstwa odniosły Pancom

i Albatrosy, które swoim rywalom zaaplikowały po siedem goli. Zespół z Bud rozgromił 7: 1 drużynę Hornets, a zdunowianie ograli 7: 2 Igloo.
Sporo namęczył się rozdrażewski team MTV, ale ostatecznie pokonał 6: 3
Strażników Zachodniej Bramy. Z kolei LZS
Kobierno-Tomnice przegrał 3: 9 z Żubrami, a Tornado pokonało Brodziaków 6: 3.
W drugiej lidze, z 33 punktami
na koncie, prowadzi Octagon Koźmin
Wlkp. Aż trzynaście oczek mniej ma dru(GRZELO)
gie w tabeli Pato Błonie.

KARATE

Srebrny krążek Adamskiego
Dwójka doświadczonych zawodników UKS Shodan Zduny startowała
w Pucharze Świata Morza Śródziemnego Malta Open 2018. Jarosław
Adamski wywalczył srebrny medal,
a Sławomir Maciaszek uplasował
się na piątej pozycji.
W stolicy Malty rywalizowali karatecy z Europy, Afryki i Ameryki Południowej. – W konkurencji drużynowej na 17
zespołów zajęliśmy piąte miejsce, z niewielką stratą do podium – zaznacza Jarosław Adamski, który zdobył srebro w kata 46-50 lat, przegrywając z Argentyńczykiem.
– Jestem zadowolony ze srebra, ale
jednak czuję niedosyt. Mimo wszystko
wynik oceniam pozytywnie, ponieważ tydzień wcześniej walczyłem z gorączką, co
utrudniło mi regularne treningi – dodaje
J. Adamski.

Drugi z naszych karateków, Sławomir
Maciaszek, wszedł po eliminacjach do finału kategorii 35-45 lat i ostatecznie zajął
piąte miejsce.
(GRZELO)

W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda
bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać
pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej je-

dynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa
operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu zmniejsza się ucisk
na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę
w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się otworów międzykręgowych
i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków międzykręgowych,
które stają się bardziej nawodnione,
odżywione i większe.

