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FESTIWAL

Muzyka dawnych wieków

W dniach 20-25 lutego w Kaliszu
i wielu miejscowościach południowej
Wielkopolski odbywał się 40. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Wydarzenie to ponownie dotarło także do Krotoszyna.

Organizatorem festiwalu było Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej
Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”,
a patronat honorowy objął Prezydent RP
Andrzej Duda.
dokończenie na stronie 5

PODRÓŻE

Niezwykła wyprawa
do Ameryki Środkowej

Czytaj str. 6

EKOLOGIA

Metoda kija i marchewki zadziała?
Podczas posiedzenia komisji Rady
Powiatu Krotoszyńskiego rozgorzała
dyskusja o sposobach poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu.
Okazja ku temu nadarzyła się, kiedy
Grzegorz Ziętkiewicz z Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie przedstawił raport
z działalności gmin w tym zakresie.
Gminy z problemem smogu próbują
walczyć poprzez m. in. organizowanie
spotkań edukacyjnych z mieszkańcami
czy dofinansowanie wymiany pieców
na proekologiczne. Jak stwierdzono,
w powiecie istnieje realny problem dużego natężenia nieczystego powietrza i bez
wsparcia władz rządowych nie da się skutecznie zmienić takiego stanu rzeczy.
– Dobrze, że są dopłaty do wymiany
ogrzewania w domach, ale kiedy w sezonie przyjdzie do zapłacenia rachunek, okaże się, że gaz jest zbyt drogi. Takie są obawy
ludzi, którzy palą tym, czym palą, bo jest
to zdecydowanie tańsze – zauważyła radna Renata Zych-Kordus. Podobne opinie
wyrażała część radnych. Uznano, że samo
karanie ludzi za palenie śmieciami w piecach nie rozwiąże problemu. Należałoby
bowiem przyjąć sposób „nagradzania”

za proekologiczne zachowania, np. obniżając akcyzę za materiały grzewcze.
– Długo można na ten temat rozmawiać – stwierdził radny Dariusz Rozum. – Bez kija i marchewki zapomnijmy
o rozwiązaniu tego problemu. Brakuje mi
tutaj zdecydowanie tej marchewki, zachęty do ekologicznego działania, ponieważ
samym karaniem mandatami – jak przysłowiowym kijem – nic nie zdziałamy.
Wymiana pieców tego nie rozwiąże, albowiem wspomniane dofinansowania nic
nie dadzą, jeśli użytkowanie pieca będzie
droższe. Nasz rząd powinien zrezygnować z akcyzy za gaz lub za paliwo opałowe, którymi mieszkaniec ogrzewa dom.
Gminy natomiast mogłyby nagradzać gospodarstwa domowe zwalnianiem z opła-

ty za podatek od nieruchomości. Myślę,
że temat zdrowia jest bardzo ważny, a takie inicjatywy na pewno nie spowodowałyby zubożenia naszej gminy. Wpływy
w wysokości blisko 1,5 mln zł za podatek
od nieruchomości w Krotoszynie to nie
tak duża kwota w wielkim przecież budżecie, który zanotował aż 15 milionów
nadwyżki. Przykład musi iść z góry – podkreślił D. Rozum.
Decyzją komisji postanowiono zwrócić się z oficjalnym wnioskiem do Ministerstwa Środowiska w sprawie zniesienia akcyzy za paliwa opałowe. Natomiast do samorządu wpłynie propozycja zwolnienia z podatku od nieruchomości mieszkańców,
którzy zechcą zmienić sposób ogrzewania.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Możemy sprawdzić,
czym oddychamy
Z inicjatywy Leszka Kulki, przewodniczącego rady Powiatu Krotoszyńskiego, w naszym mieście zamontowano czujnik mierzący stężenie zanieczyszczeń w atmosferze. Mieszkańcy powiatu mogą więc na bieżąco śledzić parametry powietrza, którym oddychają.

SP STARA OBRA

Zapraszamy
na forum

Małe dzieci - duży teatr

W trakcie forum omówione zostaną następujące tematy: działania uruchamiane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020; działalność
KOWR oraz możliwości zagospodarowania
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
działania wzakresie bioasekuracji, wszczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej idrobiu, wtym zagrożenia związane zASF igrypą ptaków; zmiany
wynikające z ustawy o ochronie zwierząt; zadania instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018; bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania rolnictwa.
Zachęcamy rolników i mieszkańców
wsi do udziału w forum.

FOT. SP Stara Obra

7 marca w restauracji Pod Szyszkami
w Nowej Obrze odbędzie się Forum
Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego
pod patronatem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Spotknie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Od dwóch lat w Szkole Podstawowej
w Starej Obrze działa uczniowska
grupa teatralna pod nazwą „Małe
dzieci – duży teatr”. Młodzi artyści
wystawili już takie spektakle jak
„Calineczka”, „Tak, on jest królem”
i „Zagubiony czas”. Przedstawienia
cieszyły się dużym uznaniem widzów, dostarczały wiele emocji
i wzruszeń.

(ANKA)

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Opiekunkami projektu są Renata
Praczyk i Natalia Kowal. Ale nie byłby on
możliwy bez współpracy z rodzicami
uczniów, którzy wspierają działania teatru i chętnie służą pomocą.
Szczególnie cieszy wszystkich widoczne zaangażowanie, tym bardziej że
„relacje” stanowią główny cel w programie
Szkoła z Klasą 2.0, do którego szkoła w Starej Obrze przystąpiła już po raz piąty.
Najnowszym spektaklem grupy teatralnej jest „Królowa Śniegu”, oparta
na motywach baśni H. Ch. Andersena.
To piękna opowieść o zwycięstwie dobra
nad złem. Premiera sztuki odbyła się 26
stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na prośbę rodziców uczniowie ponownie wystawili ją dla lokalnej społeczności 9 lutego.
Wśród gości znaleźli się Irena Jaskółka – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Obrze, Elżbieta Kieliba – radna
miejska Koźmina Wlkp., Sławomir Patryniak – sołtys Starej Obry, Waldemar
Walczak – sołtys Szymanowa, a także
uczniowie oraz absolwenci szkoły, rodzice wychowanków i przyjaciele placówki. Po przedstawieniu widzowie
obejrzeli krótki pokaz talentów tanecznych i wokalnych.
„Małe dzieci – duży teatr” to kulturalny projekt rozwijający pasje i talenty
uczniów. Zajęcia teatralne poszerzają
i kształtują ich wiedzę. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie. Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą, przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas
publicznych wystąpień. Udział w zajęciach
teatralnych pozwala dzieciom poznawać
swoje wnętrze, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie
z nimi oraz rozwija wiarę w siebie.
OPRAC. (NOVUS)

OPRAC. (NOVUS)

FINANSE

Dobra ocena dla Krotoszyna
Agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.
o. z Poznania, na zlecenie Fundacji
Rozwoju Rynku Kapitałowego, dokonała oceny polskich gmin. Z pisma,
które dotarło do krotoszyńskiego urzędu miejskiego, wynika, że na 2792
jednostki samorządowe w Polsce Krotoszyn znalazł się w gronie 319 jednostek, które otrzymały bardzo wysoką
ocenę pre-ratingową, mieszczącą się
na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.
– Jest to dowód na to, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie
Państwo środkami publicznymi, w pełni
wypełniając mandat zaufania, uzyskany
od wyborców w wyborach samorządowych – oceniają autorzy zestawienia.
Tak wysoka ocena ratingowa oznacza, że gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, jej zadłużenie w porównaniu z innymi samorządami nie jest duże i ma
znaczne możliwości zaciągania kredytów
na kolejne inwestycje. Agencja ratingowa
INC Ratin Sp. z o.o., która opracowała ze-

FOT. www.krotoszyn.pl

ROLNICTWO

– Każdy z mieszkańców naszego powiatu ma prawo wiedzieć, czym oddycha.
Stąd inicjatywa zainstalowania takiego
czujnika na naszym terenie i przekazywanie informacji o danych gromadzonych
przez ten czujnik – wyjaśnił Leszek Kulka.
Czujnik został zamontowany na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie na dwutygodniowy okres próbny. Mierzy on stężenie
dwóch toksycznych związków: PM10
i PM2,5. Są to zawieszone w powietrzu
mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych. Pyły te mogą zawierać substancje toksyczne, np. metale ciężkie.
Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy
mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył PM2,5 zawiera z kolei
cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które również mogą docierać
do górnych dróg oddechowych i płuc oraz
przenikać do krwi. Pyły te mogą powodo-

wać różne reakcje, jak na przykład kaszel,
trudności z oddychaniem i zadyszkę,
szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.
Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz
występowania zaostrzeń objawów chorób
alergicznych, np. astmy, kataru siennego
i zapalenia spojówek.
Nasilenie objawów zależy w dużym
stopniu od stężenia pyłu w powietrzu,
czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia
na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osób.
Drobne frakcje pyłów mogą przenikać
do krwiobiegu, a dłuższe narażenie
na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
Nowe dane świadczą o ujemnym
wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie
kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się
płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady
wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Wyniki pomiarów są ogólnie dostępne,
można je sprawdzić za pośrednictwem
stron internetowych: PM10-https://panel. syngeos. pl/sensor/pm10? device=261 i PM2,5- https://panel. syngeos.
pl/sensor/pm2_5? device=26.

stawienie, podlega Europejskiej Komisji
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a jej wysokie kwalifikacje
zostały potwierdzone przez Europejski
Nadzór Bankowy w Londynie.
(NOVUS)
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POLICJA

19 lutego już po raz kolejny w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie odbyło
się seminarium informacyjne „Bezpiecznie – chce się żyć”. Pomysłodawcą programu jest Krajowe Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Do tej inicjatywy jak co roku przyłączyli się krotoszyńscy policjanci.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości uczestników na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i skutków łamania przepisów drogowych.

Konferencja podzielona była na dwie
części – edukacyjno-profilaktyczną oraz
artystyczną. Spotkanie zaczęło się
od krótkiego spotu przedstawiającego korelacje kierujących i niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Prowadzący seminarium asp. sztab.
Maciej Bednik z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu przedstawił dane
obrazujące stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego województwa wielkopolskiego na tle całego kraju. Przybyli mieli również okazję wysłuchać koordynatora ds.

profilaktyki społecznej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie – st. sierż.
Bartosza Karwika. Mówił on o bezpieczeństwie na drogach powiatu krotoszyńskiego, pokazując na zdjęciach zdarzenia
drogowe ze skutkiem śmiertelnym.
W części artystycznej dla zgromadzonych wystąpili Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
Policjanci z Krotoszyna codziennie
prowadzą działania na drogach, które
mają na celu zapobieganie wypadkom

FOT. KPP Krotoszyn

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym

i dyscyplinowanie uczestników ruchu
drogowego. Cyklicznie odbywają się
różne akcje promocyjne i działania profilaktyczne, aby zwiększyć bezpieczeństwo i świadomość wszystkich uczestni-

ków ruchu. Jednak sama znajomość
przepisów nie wystarczy. Trzeba je
przede wszystkim wdrożyć w każdy
dzień naszego życia.
(NOVUS)
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Łukasz Rabenda

Nie wystarczy, że pracownik wykonał badania na własną rękę lub mówi, że czuje się już świetnie, np. mężczyzna po zawale – pracodawca nie jest
zwolniony z tego obowiązku. Dopuszczenie do pracy bez ważnych badań
może skutkować – w przypadku śmierci pracownika w pracy, spowodowanej
warunkami pracy – roszczeniami rodziny zmarłego do odszkodowania
na stopie cywilnej. Pracownik, który
odmówił poddania się tym badaniom,
zostaje automatycznie niedopuszczony do pracy, bez zachowania prawa
do wynagrodzenia. Oczywiście, jeśli
przyczyny leżą po jego stronie.

NIEOBECNOŚĆ W PRACY
W CIĄGU 30 DNI
A PONOWNE BADANIA
Pracownik, który był nieobecny
w pracy głównie z powodu choroby
trwającej przynajmniej 30 dni (zwolnienie L4, zwolnienie w czasie ciąży i ciągłego po nim urlopu macierzyńskiego czy
rodzicielskiego, zwolnienie na skutek
wypadku w pracy), musi być skierowany
przez pracodawcę na badania kontrolne.
Głównym celem tych badań jest wykazanie, czy choroba ta nie ma wpływu
na zdolność pracownika do wykonywania

określonej pracy w firmie; dokładniej mówiąc – czy choroba pracownika nie spowodowała, że pracodawca ma wątpliwości, czy
nadal ważne jest dotychczasowe zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

NA DRODZE

Dachowanie volksawagena

Na akcję skierowano aż osiem jednostek straży pożarnej z obu powiatów. Ich
zadaniem było jak najszybsze dotarcie
do osób zagrożonych. Samochód osobo-

wy wypadł z jezdni i leżał na dachu
w przydrożnym rowie. Trzy osoby samodzielnie opuściły pojazd. Dwie pasażerki
odniosły niewielkie obrażenia i wymagały
pomocy medycznej.
– Strażacy natychmiast przystąpili
do udzielania pomocy poszkodowanym, która polegała na stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz zastosowaniu opatrunków adekwatnych
do urazów – mówi Tomasz Patryas
z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. – Dodatkowo wszystkim uczest-

FOT. PSP Krotoszyn

W poniedziałek, 19 lutego, na drodze ze Zdun w kierunku Cieszkowa
miał miejsce niebezpiecznie wyglądający wypadek. Tuż przy granicy powiatów – krotoszyńskiego
i milickiego – doszło do dachowania samochodu osobowego marki
Volkswagen Passat.

nikom zdarzenia zapewniono komfort
cieplny w pojeździe pożarniczym oraz

WYPADEK

udzielono im wsparcia psychicznego.
Pozostali ratownicy zabezpieczyli

uszkodzony samochód, zakręcając zawór instalacji gazowej.
Potem poszkodowanymi zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego. Po wykonaniu badań podjęto decyzję o hospitalizacji dwóch kobiet. Kierowca pozostał
na miejscu zdarzenia, gdyż nie odniósł
żadnych obrażeń.
– Kierowca nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze
i na łuku stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna był trzeźwy.
Trwa postępowanie wyjaśniające – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

NA DRODZE

W środę, 21 lutego, na ulicy Pukackiego w Krotoszynie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak się później okazało, sprawca wypadku kierował
pod wpływem alkoholu.
Na miejsce skierowano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, Zespół Ratownictwa Medycznego i policję. Na prostym odcinku drogi
czołowo zderzyły się samochody osobowe
Toyota Celica i Honda Jazz. W zdarzeniu
udział brały dwie osoby.
Strażacy w rozbitych pojazdach odłączyli akumulatory. Po przebadaniu uczestników wypadku lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego zdecydował o przewiezieniu jednego z nich do Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie.
Druga osoba nie wymagała hospitalizacji.
Po czynnościach policyjnych i odholowaniu rozbitych pojazdów strażacy usunęli z jezdni plamę płynów eksploatacyjnych, rozbite szkło i elementy karoserii samochodowej.
– 62-letni krotoszynianin, kierujący
toyotą, zjechał na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącą hondą. Sprawca zdarzenia był
pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,36 mlg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Kierowcy zatrzymano prawo
jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi krotoszyńska komenda – informuje
Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Na miejsce skierowano jeden zastęp
z JRG Krotoszyn oraz dwa z OSP Kobylin, Zespół Ratownictwa Medycznego
i policję. Samochodem marki Ford Focus
podróżowała jedna osoba. Kierowca nie
uskarżał się na żadne dolegliwości.

Właściciel i osoby postronne postawili samochód na koła i usunęli z drogi. Strażacy odłączyli akumulator w aucie,
a po czynnościach dochodzeniowych policji usunęli z chodnika plamę płynów
eksploatacyjnych oraz części karoserii.
– 22-letni kierowca, mieszkaniec
gminy Kobylin, nie dostosował prędkości
do warunków, wpadł w poślizg i uderzył
w znak drogowy, a następnie auto dachowało – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Mężczyzna nie doznał poważniej-

szych obrażeń. W trakcie przeprowadzonych czynności okazało się, że miał 0,58
mgl/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
kobylińska policja.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Mali goście
na strażnicy
Krotoszyńska Liga Obrony Kraju
w ramach akcji Zima 2018 w okresie ferii organizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci. Jedną z atrakcji dla
młodych podopiecznych była wizyta
w krotoszyńskiej strażnicy.
19 lutego krotoszyńskich strażaków odwiedziła 21-osobowa grupa
dzieci, które z wielkim zaciekawieniem

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. PSP Krotoszyn

17 lutego na ulicy Krotoszyńskiej
w Kobylinie doszło do wypadku drogowego. Jadący fordem focusem
mężczyzna doprowadził do dachowania swojego pojazdu. Jak się okazało,
kierowca był w stanie nietrzeźwym.

FOT. PSP Krotoszyn

Nietrzeźwy za kierownicą Na podwójnym gazie

oglądały i słuchały. Strażacy mówili
przede wszystkim o zasadach bezpiecznego zachowania w okresie zimowym,
w szczególności na pokrytych lodem
akwenach, które w tych warunkach pogodowych nie są bezpieczne. Dzieci zapoznały się ze specyfiką służby, sprzę-

tem i wyposażeniem strażaka. Mogły
też przywdziać niektóre części strażackiej garderoby.
Spotkanie to było kolejną okazją, aby
połączyć przyjemne z pożytecznym, edukując i bawiąc najmłodszych.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZMIANY

Muzyka dawnych wieków Od marca handel w niedziele będzie ograniczony
Już 11 marca czeka nas pierwsza
niedziela z obowiązkowym zakazem handlu. W tym roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia.

W ramach festiwalu przede wszystkim odbył się konkurs zespołów muzyki
dawnej, na który zgłosiło się wiele grup
muzycznych z całego kraju. Ponadto zorganizowano 23. Ogólnopolski Konkurs
„Twórczość plastyczna, inspirowana muzyką dawną”, koncerty – inauguracyjny,
towarzyszące i galowy, warsztaty plastyczne i muzyczne oraz rozmaite spotkania.
Krotoszyńska część festiwalu odbyła
się 23 lutego w galerii Refektarz. Dla zgromadzonej publiczności wystąpiły zespół
CANTUS MARIAE z Malborka pod kierunkiem Marii Seibert oraz Zespół Muzy-

ki Dawnej ARS DECORUM z Białegostoku pod kierunkiem Joanny Mytnik.
W Refektarzu można też było obejrzeć
prace plastyczne, nagrodzone w poprzednich edycjach festiwalu.
W jubileuszowej edycji tego wydarzenia nie zabrakło też krotoszyńskich artystów. Mowa o zespole ARTIFEX pod kierunkiem Grzegorza Polańskiego, który
wystąpił już na ubiegłorocznym festiwalu, zdobywając wówczas wyróżnienie jury. W tym roku nasz zespół zaprezentował się w ostrowskim Forum Synagoga.

(NOVUS)

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Nasza młodzież w ,,Milionerach”

FOT. ZSP nr 2

dokończenie ze strony 1

Od 1 stycznia 2019 roku będzie to
już tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a za dwa lata ma obowiązywać zakaz handlu w niemal wszystkie niedziele. Niemal, bo z wyjątkiem
siedmiu w roku. Wówczas wolne od zakazu handlu będą tylko dwie niedziele
handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i dodatkowe cztery – ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.
Ponadto, jak zapisano w ustawie,
w Wigilię Bożego Narodzenia oraz
w Wielką Sobotę handel będzie możliwy tylko do godziny 14.00.
Zakaz ma przede wszystkim obejmować duże sieci sklepów, w tym hipermarkety. Wyłączone z zapisów mają być
małe rodzinne sklepy, prowadzone bezpośrednio przez właściciela, a także stacje benzynowe.

1 lutego uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie uczestniczyli w nagraniach
nowych odcinków teleturnieju „Milionerzy” w Warszawie. Młodzież mo-

gła zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda produkcja jednego z najbardziej
znanych teleturniejów telewizyjnych,
którego polska edycja miała swój
początek w 1999 roku.

Zasiadając na widowni, uczestnicy
programu mieli okazję pomóc graczom,
głosując podczas wyboru „koła ratunkowego”. Cennym doświadczeniem dla
uczniów było również przyglądanie się
pracy głównego prowadzącego – Huberta Urbańskiego. Okazało się, że to
bardzo barwna postać. Mało kto się spodziewał tak zabawnych komentarzy
i swobodnego zachowania prezentera
poza kamerami.
W trakcie nagrań trzech kolejnych
odcinków krotoszynianie spędzili w studiu osiem godzin, dopingując graczy.
Zwieńczeniem wycieczki było wspólne
zdjęcie z Hubertem Urbańskim. Krotoszyńskich uczniów będzie można obejrzeć w 132, 133 i 134 odcinku ,,Milionerów”.
(NOVUS)

Ludzie

6

WTOREK, 27 lutego 2018

PODRÓŻE

Niezwykła wyprawa do Ameryki Środkowej
Pochodząca z Krotoszyna, a na co
dzień mieszkająca w Poznaniu Justyna Sędziak w styczniu wybrała
się na dwutygodniową wyprawę
do Ameryki Środkowej. Zwiedziła
Panamę, Nikaraguę i Kostarykę.
Po powrocie postanowiła podzielić
się z naszymi Czytelnikami wrażeniami z tej niezwykłej podróży.
– Podróżowanie jest moją życiową
pasją – przyznaje Justyna Sędziak. – Do tej pory zwiedziłam już 43
kraje – dużą część Europy Zachodniej,
Maroko i Egipt w Afryce, w Ameryce
Środkowej Meksyk, Gwatemalę i Honduras. Byłam również na Bliskim Wschodzie – w Izraelu, Palestynie, Jordanii
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wylicza nasza rozmówczyni.
Niedawna wyprawa do Ameryki
Środkowej rozpoczęła się 11 stycznia
od lądowania samolotem w stolicy Panamy, którą podróżniczka wraz z osobą jej
towarzyszącą postanowiła od razu zwiedzić. – Poszliśmy właściwie na żywioł
i trafiliśmy do dzielnicy slumsów – opo-

wiada, zwracając uwagę na liczne patrole
policji w tym miejscu, często stacjonujące
co 500 metrów.
W pewnym momencie podróżnicy
zostali zatrzymani przez patrol, który
ostrzegł, że miejsce należy do szczególnie
niebezpiecznych, dlatego powinni udać
się na teren przeznaczony dla turystów. – Po krótkiej wymianie zdań zatrzymaliśmy taksówkę i pojechaliśmy dalej,
by policja nas nie zgarnęła na komisariat – relacjonuje J. Sędziak. – Ale po około 500 m zatrzymaliśmy kierowcę. Udaliśmy się na dalszy spacer, wychodząc z założenia, iż policja nie będzie nam narzucać stylu zwiedzania.
Następnie pojechali zobaczyć Kanał
Panamski (jedna z najważniejszych dróg
wodnych świata) oraz zabytkową dzielnicę Casco Vejo (hiszp. Stare Miasto), która
została zbudowana w 1673 roku, w odle-

głości ok. 8 km od pierwotnej siedziby
miasta Panama – Panama Viejo. Casco
Viejo w 1997 roku wpisano na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.
Przechadzając się uliczkami Casco
Viejo, natkniemy się na wiele interesujących zabytków, jak choćby Katedrę Metropolitalną, Pałac Narodowy czy El Pala-

cio de las Garzas, będący siedzibą prezydenta Panamy. Casco Viejo to miejsce pełne obiektów sakralnych oraz zabytkowych placów.
13 stycznia podróżnicy wyruszyli autokarem w kierunku granicy z Kostaryką. – Naszym celem w Kostaryce było dotarcie do plaży w Manuel Antonio, jednego z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam – stwierdza podróżniczka. – Zaskoczył nas problem, jaki pojawił się podczas
przeprawy przez granicę. Najtrudniejszy,
jaki kiedykolwiek mieliśmy – dodaje.
Okazało się, że Straż Graniczna wymagała od podróżnych pokazania biletów
powrotnych do Panamy, których Polacy
niestety nie posiadali. – Nie mieliśmy, bo
nie wiedzieliśmy, czym i kiedy będziemy
wracać – wyjaśnia J. Sędziak. – Jechaliśmy przecież na „spontana”. Wtedy jednak poczuliśmy strach, że to koniec przy-

gody. Usiedliśmy i pomyśleliśmy, że trzeba
wdrożyć metodę małych kroków, a w końcu coś osiągniemy. Dwie godziny biegania
po strefie granicznej dało nam efekt w postaci biletów autobusowych ze stolicy Kostaryki do stolicy Nikaragui. Sprawa była
na tyle utrudniona, że nikt nie mówił
po angielsku, nawet strażnicy graniczni.
Dzięki tym biletom otrzymaliśmy pieczątki wjazdowe do Kostaryki. Sprawa była naprawdę absurdalna – komentuje.
W Kostaryce oprócz pobytu na wspomnianej wcześniej plaży naszym podróżnikom udało się zwiedzić tzw. Most Krokodyli w Tarcoles, miejscowość Monteverde, gdzie znajduje się rezerwat Lasu
Mglistego. – Szliśmy przez mosty podwieszone ok. 30-50 metrów nad ziemią,
na równi z koronami drzew lasu mglistego. Przechodząc przez każdy most, wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy w jakimś
filmie typu „Anakonda” czy „Park Jurajski” – wspomina nasza rozmówczyni.
Kolejnym celem podróży była Nikaragua, a tam zobaczenie przede wszystkim wulkanu Masay i zjazd na desce
z wulkanu Cerro Negro. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w okolicy.
Z głównego, olbrzymiego krateru nieustannie wydobywają się kłęby dymu,
najczęściej całkiem zasnuwając widok.

– Dojechaliśmy na miejsce i od razu
poza biletem wejściowym na wulkan
musieliśmy dopłacić za transport autem
na górę, pod krater – kontynuuje podróżniczka. – Wulkan cały czas wypuszcza gazy. Turystom pozwala się przebywać obok krateru zaledwie 15 minut.
Bardzo krótko, by podziwiać piękno tego miejsca. Liczyliśmy, że spędzimy tam
trzy godziny, a byliśmy zaledwie jedną,
licząc wjazd i zjazd. Dlatego postanowiliśmy pojechać do miasteczka Grenada – najpiękniejszego, jakie widzieliśmy
podczas tej podróży.
Ich marzeniem podczas wizyty w Nikaragui był zjazd na desce z wulkanu Cerro Negro. – Niestety, nie udało nam się
do niego dostać. Tym razem staraliśmy się
unikać taksówek i jechać tylko lokalnym
transportem. I to był błąd. Lokalny transport tam nie dojeżdża. Wysiedliśmy z autokaru ok. 10 km przed wulkanem i po-

kie. Ten zjazd planowaliśmy od trzech
lat – oznajmia z żalem J. Sędziak.
Później podróżnicy z Polski wyruszyli
w drogę do Kostaryki. Najpierw dotarli
do miejscowości Puerto Viejo de Tamalanca (przy granicy Kostaryki i Panamy)
nad Morzem Karaibskim. – Tam spędziliśmy czas, chodząc po plaży i kąpiąc się
w morzu. Następnie postanowiliśmy pojechać na wyspę Bocas del Toro. W tym regionie jest jedno z najsłynniejszych przejść
granicznych na świecie – przejście po starym moście, który wygląda, jakby miał się
zawalić. Na wyspie Bocas del Toro odwiedziliśmy trzy plaże. Przy jednej z nich kąpaliśmy się razem z rozgwiazdami – Playa
Estrella. Ciekawe doświadczenie. Nocleg
mieliśmy na klifie, na skraju dżungli. Cena ok. 200 zł za dobę. Był to nasz ostatni
dzień zwiedzania przed wyjazdem na lotnisko w Panama City i powrotem do domu – opowiada pani Justyna.

tem już tylko ścieżkami z wulkanicznego
piasku mogliśmy udać się pieszo. 33 stopnie, a woda skończyła się po 7 km. Wkradła się niepewność. Wróciliśmy do głównej ścieżki. Skrót wydawał się zbyt niebezpieczny. Mocno zmęczeni, dotarliśmy
prawie pod wulkan. Było już późno. Dotarło do nas, że nie zdążymy z niego zjechać, że nawet nie damy rady do niego
dojść. Złapaliśmy więc „stopa” do najbliższego miasta. Rozczarowanie było wiel-

Podczas całej podróży uwagę Polaków zwróciły niezwykła otwartość i sympatia lokalnych społeczności. Tamtejsi ludzie byli bardzo pomocni, jeśli chodzi
o wskazanie kierunku czy jakieś porady. – Trafiliśmy na okres, kiedy było jeszcze mnóstwo świątecznych ozdób – zaznacza J. Sędziak. – Ameryka Środkowa
to bardzo religijny i tradycyjny region. Ludzie są w pewnym sensie samowystarczalni, pracują na swoje utrzymanie, ponieważ nie mają zapewnionego socjalu ze
strony państwa. Panuje tam zasada,, kto
nie pracuje, ten nie je”. Dlatego spotykaliśmy mnóstwo stoisk gastronomicznych,
handlowych, dzięki którym mieszkańcy
zarabiali na swoje utrzymanie. Podróżowaliśmy głównie transportem lokalnym,
czyli taksówkami i autobusami, co nie
stanowiło aż tak dużego kosztu. Na całą
wyprawę przeznaczyliśmy ok. 5 tys. zł
za osobę. Co ciekawe, Polskę kojarzono ze
względu na sławnego piłkarza Roberta
Lewandowskiego oraz papieża Jana Pawła II – kończy swoją opowieść pochodząca
z Krotoszyna podróżniczka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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URZĄD SKARBOWY

Czy ten rok będzie rekordowy?
Polacy coraz chętniej rozliczają się
z fiskusem elektronicznie. W pierwszym miesiącu 2018 roku złożono
już niemal milion e-deklaracji.

POWIAT

Raport ze stanu bezpieczeństwa
Podczas obrad komisji stałych Rady
Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono raport z działalności policji
w 2017 roku. Zaprezentował go komendant powiatowy Mariusz Jaśniak.
– W Komendzie Powiatowej Policji
w Krotoszynie pracuje 128 funkcjonariuszy, w tym 16 w komisariacie w Koźminie Wlkp., a po ośmiu w Kobylinie i Zdunach. Mamy również 21 pracowników
cywilnych – poinformował we wstępie
Mariusz Jaśniak.
W 2017 roku policja wykryła 1151
przestępstw, czyli o 113 więcej niż w roku poprzednim. Wskazuje to na wysoką
skuteczność naszych organów ścigania,
na poziomie 91,1 procent. Dla porównania – średnia wojewódzka wynosi 75,5
procent. Na terenie powiatu krotoszyńskiego funkcjonariusze interweniowali 5924 razy.
Czas reakcji na zdarzenia określane
jako pilne wyniósł średnio 8 minut 48 sekund. – Oczywiście nas to cieszy i zostało
to docenione przez naszych przełożonych
z Poznania – przyznał komendant. – Dzięki działalności profilaktycznej i organizowaniu spotkań z wieloma
grupami społecznymi nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome zagrożeń w swoim otoczeniu, co pomaga
nam w pracy – stwierdził M. Jaśniak.
Jako najważniejsze akcje przeprowadzone przez policję w minionym roku
wymienił m. in. zabezpieczenie 4807,40 g narkotyków, z czego część
znaleziono podczas likwidacji dużej plan-

tacji konopi indyjskich, zatrzymanie
sprawcy głośnego napadu na stację paliw
w Kobylinie czy zatrzymanie pracownicy
banku, która wyłudziła kredyty gotówkowe na łączną kwotę ponad 332 tys. zł.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w 2017 roku doszło
do 544 zdarzeń drogowych. Brało w nich
udział 16 osób nietrzeźwych, w tym 13
kierowców, którzy doprowadzili do wypadków. Przeprowadzono aż 28266 kontroli stanu trzeźwości, wykrywając 173
pijanych kierowców.
W ubiegłym roku przyjęto 15 zgłoszeń odnośnie osób zaginionych i wszystkie zostały odnalezione. Komendant krotoszyńskiej policji zaznaczył, że w powiecie
dużym problemem jest walka z tzw. recydywistami, którzy po odbyciu kary więzienia wracają do przestępczego procederu.
– W dzisiejszych czasach policja walczy z fachowcami w swojej dziedzinie – mówił M. Jaśniak. – Do kradzieży

często dochodzi na tzw. ,,wkładkę”. Włamywacze nie niszczą zamka i kradną tylko określone rzeczy, jak np. pieniądze i biżuterię. Okradziony zauważa to dopiero
po kilku dniach.
Przedstawiono również statystyki
Krajowej Mapy Zagrożeń, która działa
od kilku lat i informuje policjantów o miejscach szczególnie zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Z przysyłanych
zgłoszeń potwierdzono 381 przypadków,
natomiast 431 zostały niepotwierdzone. – Zdarzają się fałszywe zgłoszenia, co
oczywiście powoduje, że policja traci cenny
czas. Takim „żartem” było na przykład
zgłoszenie o wałęsających się psach na terenie komendy – powiedział komendant.
Szef policji podziękował samorządowi powiatowemu i samorządom gminnym za wsparcie krotoszyńskiej jednostki
i wkład w jej rozwój. W 2017 roku komendzie przekazano 116 500 zł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Jak wynika z ubiegłorocznych statystyk, prawie 12 milionów podatników rozlicza się przez Internet, a ich
liczba systematycznie rośnie. Wbrew
stereotypom elektroniczne deklaracje
to nie tylko domena ludzi młodych.
W poprzednim roku skorzystało z nich
ponad 18 tysięcy seniorów w wieku powyżej 90 lat.
Wielkopolska tradycyjnie plasuje się
w krajowej czołówce pod względem ilości PIT-ów złożonych przez Internet.
Wyprzedzają nas tylko województwa
mazowieckie i śląskie. Mieszkańcy naszego regionu wysłali w ostatniej kampanii rozliczeń 875 tys. e-PITów, czyli
o 116 tys. więcej niż w roku ubiegłym.
Stanowi to niemal 10 procent wszyst-

kich złożonych elektronicznie w kraju
zeznań rocznych.
E-deklaracje to szybkość i wygoda,
bez konieczności wychodzenia z domu
i stania w kolejkach. Od 2015 roku resort finansów udostępnia również usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), dzięki któremu wysłanie deklaracji staje się jeszcze prostsze.
PFR to propozycja rozliczenia rocznego za rok 2017 PIT-37 i PIT-38, udostępniana przez administrację skarbową, przygotowana na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów
rentowych. Taki wstępnie przygotowany
i wypełniony formularz można uzupełnić
np. o ulgi i odliczenia, a następnie wysłać.
W tym roku wstępnie wypełnione
zeznania podatkowe będzie można pobrać z Portalu Podatkowego (www. portalpodatkowy. mf. gov. pl) od połowy
marca.
(US)
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WYPOCZYNEK

FOT. Maria Mazurowska / Jarosław Ochowiak / Dominika Gorzelanna /
Katarzyna Urbaniak

Zimowe ferie z koźmińską Jedynką
Dwutygodniowa przerwa od nauki
nie musi być czasem straconym.
Można się bowiem wtedy wiele nauczyć, by zdobyte umiejętności móc
wykorzystać w przyszłości. Mnóstwo
atrakcji na ferie zimowe przygotowała dla dzieci Szkoła Podstawowa
nr 1 w Koźminie Wlkp.
Aby uczniowie ferie spędzili miło,
nie nudzili się, a szkołę postrzegali nie
tylko jako miejsce nauki, ale też wesołej
zabawy, by czas wspólnie spędzony był
dla nich radosny, udany i przede wszystkim bezpieczny, Szkoła Podstawowa
nr 1 w Koźminie Wlkp. zorganizowała
zimowisko, połączone z nauką jazdy
na nartach, a także zawody szachowe,
biwak, a dla młodszych dzieci – wycieczkę do kina w Jarocinie i warsztaty
artystyczne.
Już pierwszego dnia zimowych wakacji młodsi uczniowie wybrali się do jarocińskiego kina na seans „Tedi i mapa
skarbów”. Wyjazd zorganizowały na-

uczycielki świetlicy – Maria Mazurowska i Agnieszka Maryniak – oraz nauczycielka języka niemieckiego – Anna
Kaj. Dwa dni później w świetlicy zorganizowano warsztaty artystyczne, na których dzieci wykonywały kartki walentynkowe.
Z inicjatywy Marka Kukfisza przeprowadzono Gminne Zawody Szachowe.
Do rywalizacji przystąpiło 15 uczniów.
Najlepszych nagrodzono pamiątkowymi

dyplomami, medalami i pucharami.
W kategorii open pierwsze miejsce zajęła
Weronika Kukfisz, a za nią uplasowali się
Kacper Szymczak i Mateusz Glinkowski.
W gronie uczniów szkół podstawowych
triumfował Stanisław Pestka, wyprzedzając Jana Talagę i Marcina Kwiatkowskiego. W grupie dziewcząt najlepsza była
Weronika Kukfisz, druga lokata przypadła Marcelinie Krupie, a trzecia była Natalia Mazurowska.

Ci, którzy wybrali się na 5-dniowe zimowisko do Czech, zdobywali szlify narciarskie pod czujnym okiem trenerów
oraz opiekunów – dyrektora Jacka Zawodnego i nauczycielki oddziału zerowego – Dominiki Gorzelannej.
Z propozycją zajęć dla zuchów, harcerzy i chętnych uczniów koźmińskiej Jedynki, połączonych z nocowaniem
w szkole, wyszli miejscowi harcerze, organizując biwak.

– Udało nam się przygotować różnorodną ofertę dla dzieci, które mogły aktywnie wypocząć podczas ferii zimowych.
W tym roku dodatkowo zorganizowaliśmy
wyjazd na zimowisko do Republiki Czeskiej, gdzie nasi uczniowie mieli możliwość nauki jazdy na nartach i wziąć udział
w szkoleniu prowadzonym przez instruktora narciarstwa – oznajmia Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
(ANKA)

Edukacja
NAGRODY

Kolejny HIT dla PROFESJI!
Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA
w Krotoszynie, dzięki pozytywnym opiniom i rekomendacjom samorządów,
został zgłoszony do kolejnej edycji
Konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2017 – Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski”.
Organizatorem tego przedsięwzięcia
jest Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów
wraz z marszałkiem województwa lubuskiego, wojewodą lubuskim oraz starostami powiatów województw wielkopolskiego i lubuskiego.
Po przeprowadzonym audycie oraz
analizie tematu zgłoszenia PROFESJA została zakwalifikowana do finałowej puli
wyróżnień. Wręczenie aktu nadania tytułu HIT roku 2017 miało miejsce 24 lutego podczas gali finałowej w ANDERSIA
TOWER w Poznaniu. Zespół Szkół dla
Dorosłych PROFESJA w Krotoszynie
otrzymał tytuł Rubinowy HIT 2017
za autorski projekt „Symultaniczne
kształcenie zawodowe sposobem na wysokie efekty szkolenia technicznego
w kwalifikacjach zawodowych”.
Szczególne podziękowania należą się
zespołowi pracowników administracyjnych PROFESJI i nauczycielom, dzięki

zaangażowaniu których szkoła może poszczycić się bardzo dobrymi opiniami
i wysoką efektywnością kształcenia.
Na uzyskanie certyfikatu miały
wpływ autorski sposób kształcenia, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
OKE oraz skuteczność kształcenia. – Nasz autorski sposób kształcenia co
roku zachęca do podjęcia nauki ponad 200 słuchaczy – mówi Dariusz Zaremba, właściciel PROFESJI.
Zdawalność egzaminów zawodowych OKE jest bardzo wysoka – w części
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kwalifikacji wynosząca 100% (średnia
ok. 75%) – oraz, co trzeba podkreślić, niespotykanie wysoka sprawność kształcenia, na poziomie 74% (czyli proporcja ilości słuchaczy, którzy ukończyli kształcenie, do całkowitej ilości słuchaczy, którzy
je rozpoczęli).
– Bardzo nas cieszy, że wysiłek i wyniki słuchaczy oraz szkoły zostały zauważone i docenione – przyznaje D. Zaremba. – Szczególnie, że władze samorządowe jak dotąd nie wykazały żadnego
zainteresowania wynikami i kształceniem mieszkańców w szkołach i placówkach niepublicznych, a przecież wszyscy
powinniśmy działać na rzecz naszej społeczności. Myślę, że z punktu widzenia
mieszkańca naszego powiatu oraz powiatów przyległych nie ma znaczenia,
czy szkoła jest publiczna, czy niepubliczna. Istotne bowiem jest to, jaką dana placówka osiąga efektywność w kształceniu. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę
na fakt, że z rzeszy naszych słuchaczy,
aż 25-30% przyjeżdża z innych powiatów, to uzyskamy obraz szkoły z dobrą
opinią, przyciągającą słuchaczy i niegenerującą odpływu mieszkańców do innych powiatów. Oczywiście muszę także
zwrócić uwagę na bardzo dobrą, docenianą przez słuchaczy i nauczycieli, atmosferę w szkole, tworzoną dzięki naszej „urokliwej” administracji – dodaje
właściciel PROFESJI.
OPRAC. (ANKA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Uczniowie w sądzie

5 i 7 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami
odwiedzili Sąd Rejonowy w Krotoszynie. Mieli okazję uczestniczyć
w prawdziwych rozprawach.
Sędzia Zuzanna Lenarczyk opowiedziała gościom o strukturze sądownictwa w Pol-

sce. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w prawdziwych rozprawach sądowych,
co wywarło na nich ogromne wrażenie.
Obserwowanie rozpraw dało dzieciom sposobność zapoznania się z realiami pracy w sądzie, a ponadto było swoistą
formą profilaktyki.
OPRAC. (ANKA)

Wydarzenia
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Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M.
Konopnickiej w Borzęciczkach zorganizował 11 lutego IX Biesiadę Seniorów. Zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.

FOT. www.kozminwlkp.pl

Zabawa z seniorami

PODRÓŻE

Półtora roku na południowym biegunie

Seniorzy bawili się wspaniale.
Nad oprawą muzyczną czuwał Bartosz
Goździela. Atmosfera była przednia. Nie
brakowało chętnych do solowego śpiewu.
Niewątpliwą atrakcją był występ grupy
teatralnej Aktorzyny, działającej przy szkole. Seniorzy obejrzeli „Kuchenne rewolucje
Magdy Gessler” i skosztowali przygotowanych do degustacji kanapek. Była też loteria
fantowa z atrakcyjnymi nagrodami.
(NOVUS)

W Krotoszyńskim Centrum Bilardowym Bila odbyło się spotkanie z podróżnikiem Piotrem Horzelą, zatytułowane „Antarktyka – stacja polarna, lodowce, pingwiny!”. Współorganizatorką wydarzenia była Magdalena Banaszek.

WYDARZY SIĘ

Piotr Horzela jest leśnikiem z wykształcenia. Wiele czasu mieszkał w dużych miastach, ale wychował się blisko
przyrody. Podróże często łączy z pracą
w miejscach bardziej lub mniej odległych.
Jak sam mówi, woli spędzić pół roku
w jednym miejscu niż przebiec przez
dziesięć. Aparat fotograficzny ma zawsze
przy sobie, ale stara się widzieć więcej niż
przez wizjer. Aktualnie przebywa w Polsce i prowadzi prelekcje, podczas których
prezentuje zdjęcia i opowiada o ludziach,
miejscach oraz swoich doświadczeniach.
W rejony antarktyczne dotarł wraz
z 34. Wyprawą Antarktyczną Polskiej
Akademii Nauk. W polarnej stacji badawczej spędził blisko półtora roku. W tym
czasie mierzył lodowce, monitorował zachowania pingwinów i innych zwierząt,
pomagał naukowcom w ich pracach,
przy okazji poszerzając swoją wiedzę
o Antarktyce.
Podczas spotkania w Bili P. Horzela
opowiadał nie tylko o tym, jak można wykorzystać życiową szansę, ale przede
wszystkim o polarnych bazach, nauce,
wietrze, lodzie i oczywiście o tym, co robią pingwiny, gdy słonie morskie wylegują się na plaży...
(NOVUS)

27 lutego w biurze PTTK.
Koźmin Wlkp.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w 4 marca
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Koncert zespołu Ted Nemeth w sali kameralnej KOK10 marca
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
u o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.
Kino Przedwiośnie
Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp.
28 lutego
9 marca
27 lutego-7 marca
Wykład dietetyka Piotra Kaźmierczaka pt. „Wygraj z Sportowa Gala Powiatowa, organizowana przez w Tenisie Stołowym o godz. 9.00 w hali sportowej
godz. 16.30 – NOWE OBLICZE GREYA - USA, cholesterolem” o godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Wielkopolską Gazetę Lokalną KROTOSZYN - o
przy ulicy Strzeleckiej.
melodramat, 105' - 2D
Bibliotece Publicznej.
godz. 18.00 w restauracji Leśniczówka.
14 marca
godz. 18.30 – KOBIETY MAFII - Polska, sensacyjny, 3 marca
Warsztaty animacji plakatowej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz.
135' - 2D
w godz. 11.00-13.00
godz. 21.00 – KOBIETY MAFII - Polska, sensacyjny, Oddział w Krotoszynie zaprasza na Rajd Turystyczny 10.00-14.00 w hali widowiskowej przy ulicy
w koźmińskim Ośrodku Kultury.
„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do Olimpijskiej
135' - 2D

Krotoszyn

Wtorki-czwartki

Rozmaitości
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FINANSE

Podpisz i wyślij JPK_VAT
z Profilem Zaufanym
Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie
pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego).
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak
najszybciej założyć Profil Zaufany,
a dzięki niemu szybko i bezpiecznie
wysłać dokumenty do systemu
skarbowego.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający
do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r.
po raz pierwszy muszą wysłać do systemu
Ministerstwa Finansów Jednolity Plik
Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie
elektronicznie.
Do
podpisania
JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych). Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można
załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go
jak najszybciej. Profil Zaufany można założyć przez Internet na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości
elektronicznej lub potwierdzając go
w Punkcie Potwierdzającym. Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów
zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku
tak zwanymi danymi autoryzującymi.
Podobne rozwiązanie funkcjonuje
przy podpisywaniu rocznego zeznania
podatkowego. Plik JPK_VAT można wygenerować i wysłać np. samodzielnie

i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma), swój program księgowy, przez biuro rachunkowe.
By ułatwić przesyłanie JPK_VAT
wszystkim tym, którzy wykorzystują
programy księgowe, a chcą wykorzystać
Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji
udostępniło dedykowaną im usługę
do podpisu pliku metadanych
JPK_VAT. Jeśli korzystasz z programu
księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT
przed wysłaniem możesz podpisać
przy pomocy ww. usługi. W tym celu
wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj
się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj
prawidłowo przygotowany w programie
księgowym plik metadanych JPK_VAT,
a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz SMS-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera,
a następnie prześlij za pomocą swojego
programu księgowego. Plik JPK_VAT
można też przesłać za pomocą aplikacji
udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.
Informacje w zakresie zakładania
Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać, korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy od poniedziałku do piątku, w godz. 7.0018.00,
zadzwonić
pod
numer 801 055 055 (z tel. stacjonarnych)
lub 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).
Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji,
którzy odpowiedzą na wszelkie pytania,
związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego
(eGO).
OPRAC. (NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Konkurs na najpiękniejszą pisankę
Ośrodek Kultury w Koźminie Wielkopolskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsze
pisanki”. Zabawa jest przeznaczona
dla dzieci i młodzieży, przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Prace
można zgłaszać do 14 marca.
Konkurs odbywał się będzie w czterech kategoriach wiekowych: do 6 lat, 710 lat, 11-14 lat, 15 lat i więcej. Jak mówi
regulamin, prace mogą być dostarczone
indywidualnie lub zbiorowo, z załączo-

nym imiennym wykazem i podziałem
na kategorie wiekowe.
Praca trójwymiarowa powinna być wykonana na wydmuszkach, zrobiona z masy
solnej, form styropianowych lub wykonana
inną techniką przypominającą jajko. Prace
konkursowe mają być wykonane samodzielnie, nie powinny być wcześniej publikowane.
O dacie i miejscu finału laureaci zostaną
powiadomieni listownie. Jury konkursowe
przyzna nagrody i wyróżnienia, ufundowane
przez organizatora, we wszystkich kategoriach
wiekowych. Wyróżnieniem będzie również
ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej.

Organizator oraz jury mają prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu ipodziału nagród.
Ponadto organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających wymogów regulaminu, jak również
nieestetycznie wykonanych lub uszkodzonych w transporcie pocztowym. Prace
nagrodzone pozostaną własnością organizatora. Prace nienagrodzone będzie można odebrać osobiście w ciągu dwóch tygodni po zakończonej wystawie w Ośrodku
Kultury przy ul. Floriańskiej 18a.
Nadesłanie prac jest równoznaczne
z akceptacją warunków regulaminu,
a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
(NOVUS)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

DART

Turniej o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność

Rozgrywki ligowe na półmetku

Z kolejną ciekawą inicjatywą wychodzi
do nowych zawodników Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta. Tym razem w klubie Bila odbędzie się Zakładowy Turniej Steel Darta o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność, skierowany do pracowników firmy Mahle.
Inicjatorami zawodów są Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta oraz NSZZ Solidarność. – Firma Mahle jest jedną z największych w powiecie krotoszyńskim. Mamy nadzieję, że znajdziemy wśród pracowników wielu miłośników popularnych lotek,
którzy powalczą o triumf w turnieju – stwierdza Przemysław Pawlicki, prezes
SKLD.

Zawody odbędą się w sobotę, 3 marca.
Początek o godzinie 18.00. Uczestnicy rywalizować będą w trzech kategoriach – męskiej, żeńskiej i pracowników, którzy są
członkami SKLD. Dla najlepszych przewidziano puchary oraz nagrody rzeczowe.
Więcej informacji uzyskać można u Krzysztofa Kasprzaka i Przemysława Pawlickiego.
Udział w turnieju jest bezpłatny. – Nad przebiegiem zmagań czuwać będą
doświadczeni darterzy, którzy będą liczyć
punkty w pojedynkach. Zapraszamy wszystkich miłośników darta do udziału w pierwszym zakładowym turnieju o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność. Gwarantujemy zdrową rywalizację i świetną zabawę – zachęca P. Pawlicki.
(GRZELO)

Dzięki wygranej w szóstym turnieju
Krotoszyńskiej Ligi Darta Norbert
Pecyna zrównał się punktami w klasyfikacji generalnej z Jackiem Cieślakiem. W rozgrywkach pań przewagę nad rywalkami powiększa
ubiegłoroczna triumfatorka, Anna
Kowalczyk.

Szósty z dwunastu zaplanowanych
turniejów nie był udany dla mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego. Wśród panów
dopiero na dziewiątej pozycji uplasował się
Jacek Cieślak. Mający 47 punktów w klasyfikacji generalnej darter rozpoczął od wygranych z Przemysławem Pawlickim (3: 0)
oraz Tomaszem Stefanem (3: 1). Następ-

LOK

Walentynkowe strzelanie

Na początku lutego w siedzibie ZP
LOK odbyły się indywidualne walentynkowe zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej. W szranki stanęło 28 zawodników i zawodniczek.
W zawodach startowali zawodnicy ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz seniorzy.

Nad przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia – Antoni Azgier. Zmagania składały
się z dwóch konkurencji – strzelania z karabinu pneumatycznego oraz rzutów lotkami. Suma punktów decydowała o końcowej klasyfikacji.
W kategorii młodziczek wygrała
Martyna Wasielak (143 pkt.), przed Martą Sosnowską (112 pkt.) oraz Patrycją Ko-

nie uległ Dominikowi Szymkowiakowi
(2: 3) i Konradowi Pawłowskiemu (0: 2).
Turniej wygrał Norbert Pecyna, który tego
dnia nie miał sobie równych. W finale pokonał Przemysława Szlachetkę (5: 2).
Nasz powiat reprezentowali Przemysław Sawicki (9-12 miejsce), Paweł Pawlicki
(9-12), T. Stefan (13-16), Adrian Jasiński
(17-24), Przemysław Pawlicki (17-24)
i Włodzimierz Skalski (25). Warto podkreślić, że maksymalną liczbę punktów w turnieju rzucili N. Pecyna i Bartosz Derwich.
W gronie kobiet już 14 punktów
przewagi nad drugą w klasyfikacji generalnej Ewą Pawlicką ma Anna Kowalczyk.
Pochodząca z Ostrowa Wlkp. darterka
rozpoczęła turniej od wygranej z Weroniką Karwik (3: 0). Następnie nie sprostała
Izabeli Bajer (0: 3), a po lewej stronie drabinki ograła Martę Pawlicką (2: 1), W.
Karwik (2: 1) oraz Ilonę Kuznowicz
(2: 0). W finale zrewanżowała się I. Bajer,
zwyciężając 4: 0. Na najniższym stopniu
podium uplasowała się krotoszynianka – I. Kuznowicz.
(GRZELO)

czurą (91 pkt.). W gronie młodzików
triumfował Mateusz Sroka (127 pkt.),
który wyprzedził Borysa Staszewskiego
(107 pkt.) i Bartosza Wiznera (74 pkt.).
Wśród juniorek najlepsza była Monika Jadczak (137 pkt.), a na kolejnych
miejscach znalazły się Iwona Karżewicz
(110 pkt.) i Katarzyna Marszałek (101
pkt.). W juniorach pierwszy był Mariusz Minta (114 pkt.), wyprzedzając
Roberta Wasielaka (109 pkt.) i Piotra
Jadczaka (79 pkt.).
Dodatkowo przeprowadzono strzelanie z pistoletu pneumatycznego dla
pań i panów. Wśród kobiet wygrała I.
Karżewicz (67 pkt.), a za nią uplasowały
się M. Jadczak (50 pkt.) i Anita Jadczak
(48 pkt.). W strzelaniu panów zwyciężył R. Wasielak (86 pkt.), drugi był M.
Minta (79 pkt.), a trzeci – P. Jadczak
(63 pkt.).
Dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Zarząd Powiatowy LOK
w Krotoszynie, wręczali Jerzy Lech, wiceprezes ZP LOK, oraz A. Azgier.
(GRZELO)
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Za rok wrócą silniejsi

BIEGI

Dobra dyspozycja naszych zawodników
Przez dwa weekendy lutego odbywały się IV Mistrzostwa Polski Halowej
Piłki Nożnej. Pośród 40 zgłoszonych
zespołów znalazła się także ekipa
z powiatu krotoszyńskiego. Drużyna
Tom-Kar zakończyła rywalizację
w turnieju na fazie grupowej.
Jedno z największych wydarzeń futsalowych w kraju zorganizowano w hali
sportowej liceum ogólnokształcącego
w Gostyniu. Do udziału zgłosiło się 40
drużyn, które podzielono na osiem grup.
Zespoły z pierwszych miejsc awansowały

W Jarocinie odbył się XXXIV Otwarty
Ogólnopolski Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego. Bardzo dobrze
spisali się biegacze z naszego powiatu. Sześcioro z nich uplasowało
się na podium w swoich kategoriach
wiekowych.
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 8,5 km, wyruszając na trasę co 30
sekund. Warunki atmosferyczne sprzyjały, trasa była sucha i nie trzeba było zmagać się z podmokłym podłożem, jak to bywało w poprzednich edycjach.
W stawce 60 biegaczy najlepszy okazał się Elasri Abderrahim z czasem 25: 58. Spośród biegaczy z powiatu
krotoszyńskiego najlepiej spisał się

Krzysztof Maciejewski, który uzyskał wynik 32: 05 i zajął trzecie miejsce w kategorii M30. W gronie kobiet znów najlepsza
była Justyna Olejniczak, która ukończyła
bieg z czasem 32: 25, wyprzedzając kolejną rywalkę o półtorej minuty.
W kategorii M40 zwyciężył Karol
Olejniczak (32: 09), a trzeci był Rafał Sójka (35: 26). Z kolei w M50 wygrał Marian
Poczta (34: 50). W M61 Sergiusz Sojka
uplasował się na trzecim miejscu (33: 51).
Poza wymienionymi w Jarocinie startowali Piotr Grzempowski (32: 18), Marek
Pieniężny (39: 09), Sławomir Jarosz
(39: 24), Jarosław Marciniak (39: 33),
Marcin Kowański (44: 41) i Joanna Olejniczak (47: 06).
(GRZELO)

bezpośrednio do fazy pucharowej,
a z drugich i trzecich pozycji walczyły
w barażach.
Tom-Kar rozpoczął zmagania od starcia z mistrzami Polski – Naleśnikami
Krobia. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Kolejnym przeciwnikiem
był team Myjni pod Brzozą, który złożony
był z graczy Stali Pleszew. Krotoszyński
zespół dwukrotnie musiał grać dwie minuty w osłabieniu i stracił jednego gola. – Rzuciliśmy się do odrabiania strat,
lecz obijaliśmy słupki bramki bądź dobrze bronił ich golkiper. Nawet sami ry-

ZAPASY

Cztery medale dla Olimpijczyka
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci Olimpijczyka Sulmierzyce na Międzynarodowym
Turnieju Zapaśniczym o Puchar
Miasta Bielawa. Nasi zawodnicy zdobyli cztery medale.
Zawody
odbyły
się
w dniach 16-17 lutego. Rywalizacja
toczyła się w kategoriach juniorów,
kadetów, młodzików oraz dzieci.
W turnieju uczestniczyło aż 250 zawodników z 20 klubów, również
z zagranicy – z Brna i Ostrawy.

Spośród zapaśników Olimpijczyka złoty medal wywalczyła Julianna Adamska, srebro zdobył
Przemysław Wizner, a na trzecim
stopniu podium stanęli Igor Orlikowski i Dominika Grobelna. Z kolei Szymon Gibasiewicz zajął piąte
miejsce.
W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyli gospodarze – Iron Bulls
Bielawa, wyprzedzając Śląsk Milicz
i Agros Żary. Klub z Sulmierzyc
uplasował się na dziewiątej pozycji.
(ANKA)

wale stwierdzili, że mieli dużo szczęścia,
wygrywając ten pojedynek – mówi Jędrzej Paczków, gracz Tom-Karu.
Zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach dałyby naszej ekipie trzecie miejsce
i możliwość walki w barażach. Niestety,
starcie z Dream Teamem Gmina Kikół
kompletnie nie ułożyło się po myśli Tom-Karu. Już w drugiej minucie jeden z krotoszyńskich graczy otrzymał czerwoną
kartkę w kontrowersyjnych okolicznościach i pozostałe 14 minut Tom-Kar musiał radzić sobie w osłabieniu. Do przerwy
przegrywał 0: 2, a gwoździem do trumny
była druga czerwona kartka dla jednego
z zawodników pod koniec meczu.
Ostatnie spotkanie grupowe, z Budowlańcami Lajszner Team, zakończyło
się porażką krotoszynian 1: 3. W zespole Tom-Karu zagrali Jędrzej Paczków,
Karol Krystek, Daniel Baran, Artur Błażejczak, Adrian Straburzyński, Mateusz
Straburzyński, Dominik Jędrkowiak
oraz Bartek Jarysz.
– Był to bardzo ciekawy turniej. Zdobyliśmy cenne doświadczenie. Już teraz
możemy powiedzieć, że zamierzamy
wrócić tutaj za rok i zaprezentować się
o wiele lepiej. Dziękujemy prezesowi firmy Tom-Kar, Tomaszowi Wojtyczce, który zafundował nam udział w turnieju. Był
z nami przez całe zawody i wspierał
w każdym meczu – podsumowuje J.
Paczków.
(GRZELO)
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FOT. TA Rozum Krotoszyn

Wizyta ambasadora Japonii

Do Krotoszyna przyjechał ambasador Japonii Shigeo Matsutomi z małżonką. Goście obejrzeli specjalny pokaz walk, przygotowany przez naszych zawodników, a także zapoznali się z planami stworzenia centrum
sumo w Krotoszynie.
Ambasadora z małżonką przywitali
burmistrz Franciszek Marszałek, Da-

riusz Rozum – prezes Polskiego Związku Sumo oraz Dariusz Fabianowski, wiceprezes PZS. – Dla nas, jako działaczy
Polskiego Związku Sumo, to wielki zaszczyt, że ambasador Japonii poświęcił
swój czas i odwiedził nas w Krotoszynie – stwierdza D. Fabianowski. – Shigeo Matsutomi wraz z małżonką przebywał w Polsce od pewnego czasu,
a Krotoszyn był ostatnim punktem jego
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odwiedzin. Dyplomata miał okazję zobaczyć naszą halę sportowo-widowiskową oraz zapoznać się z planami stworzenia centrum sumo przy ulicy Olimpijskiej – dodaje.
Jednym z punktów programu wizyty
ambasadora w Krotoszynie był pokaz
walk z udziałem czołowych zawodników
w kraju, wywodzących się z naszego powiatu – Michała Fabianowskiego, Arona
Rozuma, Mateusza Koniecznego, Artura
Pautera, Patryka Swory, Oskara Kmiecika, Mikołaja Mrowińskiego i Kacpra Mikołajczyka.
Po części oficjalnej wszyscy udali się
na wspólny poczęstunek. – Od początku
lutego w hali sportowej można podziwiać
projekt centrum sumo, które ma powstać
przy ośrodku. Mamy ambitne plany, aby
jeszcze w tym roku rozpocząć budowę tego obiektu. Dla nas to ogromne przedsięwzięcie, które pochłonie znaczne środki
finansowe, dlatego musimy się odpowiednio do tego przygotować – podsumowuje D. Fabianowski.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do rundy wiosennej
Oleśków do Białego Orła Koźmin Wlkp.
Do Astry dołączyli za to Jędrzej Paczków,
Mateusz Wronecki, Arkadiusz Kuświk
oraz Kamil Czołnik.
Trzy mecze kontrolne rozegrał Piast
Kobylin. Podopieczni trenera Marka Nowickiego pokonali Orlę Jutrosin (5: 0)
i Sarnovię Sarnowo (4: 2) oraz zremisowali z Krobianką Krobią (2: 2). Z drużyny
odszedł Mateusz Olikiewicz. Na treningach pojawił się pomocnik niegdyś już
związany z Piastem.
(GRZELO)

Za niespełna miesiąc rozpocznie się
runda wiosenna w piłkarskich niższych klasach rozgrywkowych. Drużyny z powiatu krotoszyńskiego intensywnie trenują i rozgrywają mecze sparingowe, aby jak najlepiej
przygotować się do ligowych pojedynków.
Największe zamieszanie mamy
w Białym Orle Koźmin Wielkopolski.
Po odejściu Macieja Dolaty do LKS-u Gołuchów paru zawodników podążyło w tym samym kierunku, jak choćby Krzysztof Czabański, Igor Skowron,
Paweł Majusiak czy Dawid Dolata. Dodatkowo Marcin Szymkowiak zasilił
barwy Jaroty Jarocin, a Sebastian Wach
wrócił do GKS-u Żerków. Taki stan rzeczy przeraził Pawła Janasa, który
po niespełna dwóch tygodniach porzucił drużynę...

Na ratunek wrócił dobrze znany
w Koźminie Wlkp. Dariusz Maciejewski,
którego wsparli lokalni zawodnicy. – Mamy za sobą jeden mecz sparingowy
z GKS-em Żerków, który wygraliśmy
po bramce Wojtka Kamińskiego – mówi
Michał Włodarczyk, kierownik koźmińskich Orłów. – Warto podkreślić, że obecnie w kadrze seniorów znajdują się tylko
zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego.
Na treningach panuje dobra atmosfera,
dlatego z optymizmem podchodzimy
do zbliżającej się rundy wiosennej – podkreśla.
Dużo dzieje się też w Krotoszynie.
Miejscowa Astra w dotychczasowych sparingach pokonała Krobiankę Krobia (4: 0)
oraz Orlę Jutrosin (2: 0) i nie sprostała
wyżej notowanej Ostrovii Ostrów Wlkp.
(0: 2). Z drużyny odeszli dwaj ofensywni
zawodnicy. Mikołaj Marciniak udał się
na wypożyczenie do Jaroty Jarocin, a Filip

Mariusz Walkowiak
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 kul-

szowa i barkowa, drętwienie, mrowienie
kończyn itp. Wcześniej jedynym 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.

