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� FINANSE

Wysoka nota 
dla gminy Krotoszyn

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE

Nietrzeźwość
przyczyną wypadków
drogowych

Czytaj na str. 4

� HANDEL

Od marca wchodzą 
w życie ograniczenia

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� WYPOCZYNEK

Aktywne ferie 
z koźmińską Jedynką

Czytaj na str. 10

� TELEWIZJA

Uczniowie ZSP nr 2 
w „Milionerach”

Czytaj na str. 11

� WIZYTA

Ambasador Japonii 
w naszym mieście

Czytaj na str. 16

� SPORT

Przygotowania 
do piłkarskiej wiosny

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 6

PODRÓŻE

Niezwykła wyprawa 
do Ameryki Środkowej

Pod czas po sie dze nia ko mi sji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go roz go rza ła
dys ku sja o spo so bach po pra wy ja ko -
ści po wie trza i li kwi da cji smo gu.
Oka zja ku te mu nada rzy ła się, kie dy
Grze gorz Zięt kie wicz z Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie przed sta wił ra port
z dzia łal no ści gmin w tym za kre sie.

Gmi ny z pro ble mem smo gu pró bu ją
wal czyć po przez m. in. or ga ni zo wa nie
spo tkań edu ka cyj nych z miesz kań ca mi
czy do fi nan so wa nie wy mia ny pie ców
na pro eko lo gicz ne. Jak stwier dzo no,
w po wie cie ist nie je re al ny pro blem du że -
go na tę że nia nie czy ste go po wie trza i bez
wspar cia władz rzą do wych nie da się sku -
tecz nie zmie nić ta kie go sta nu rze czy.

– Do brze, że są do pła ty do wy mia ny
ogrze wa nia w do mach, ale kie dy w se zo -
nie przyj dzie do za pła ce nia ra chu nek, oka -
że się, że gaz jest zbyt dro gi. Ta kie są oba wy
lu dzi, któ rzy pa lą tym, czym pa lą, bo jest
to zde cy do wa nie tań sze – za uwa ży ła rad -
na Re na ta Zych -Kor dus. Po dob ne opi nie
wy ra ża ła część rad nych. Uzna no, że sa mo
ka ra nie lu dzi za pa le nie śmie cia mi w pie -
cach nie roz wią że pro ble mu. Na le ża ło by
bo wiem przy jąć spo sób „na gra dza nia”

za pro eko lo gicz ne za cho wa nia, np. ob ni -
ża jąc ak cy zę za ma te ria ły grzew cze.

– Dłu go moż na na ten te mat roz ma -
wiać – stwier dził rad ny Da riusz Ro -
zum. – Bez ki ja i mar chew ki za po mnij my
o roz wią za niu te go pro ble mu. Bra ku je mi
tu taj zde cy do wa nie tej mar chew ki, za chę -
ty do eko lo gicz ne go dzia ła nia, po nie waż
sa mym ka ra niem man da ta mi – jak przy -
sło wio wym ki jem – nic nie zdzia ła my.
Wy mia na pie ców te go nie roz wią że, al bo -
wiem wspo mnia ne do fi nan so wa nia nic
nie da dzą, je śli użyt ko wa nie pie ca bę dzie
droż sze. Nasz rząd po wi nien zre zy gno -
wać z ak cy zy za gaz lub za pa li wo opa ło -
we, któ ry mi miesz ka niec ogrze wa dom.
Gmi ny na to miast mo gły by na gra dzać go -
spo dar stwa do mo we zwal nia niem z opła -

ty za po da tek od nie ru cho mo ści. My ślę,
że te mat zdro wia jest bar dzo waż ny, a ta -
kie ini cja ty wy na pew no nie spo wo do wa -
ły by zu bo że nia na szej gmi ny. Wpły wy
w wy so ko ści bli sko 1,5 mln zł za po da tek
od nie ru cho mo ści w Kro to szy nie to nie
tak du ża kwo ta w wiel kim prze cież bu -
dże cie, któ ry za no to wał aż 15 mi lio nów
nad wyż ki. Przy kład mu si iść z gó -
ry – pod kre ślił D. Ro zum. 

De cy zją ko mi sji po sta no wio no zwró -
cić się z ofi cjal nym wnio skiem do Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska w spra wie znie sie nia ak cy -
zy za pa li wa opa ło we. Na to miast do sa mo -
rzą du wpły nie pro po zy cja zwol nie nia z po -
dat ku od nie ru cho mo ści miesz kań ców,
któ rzy ze chcą zmie nić spo sób ogrze wa nia.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

EKOLOGIA

Metoda kija i marchewki zadziała?

W dniach 20-25 lu te go w Ka li szu
i wie lu miej sco wo ściach po łu dnio wej
Wiel ko pol ski od by wał się 40. Ogól no -
pol ski Fe sti wal Mu zy ki Daw nej „Scho -
la Can to rum”. Wy da rze nie to po now -
nie do tar ło tak że do Kro to szy na. 

Or ga ni za to rem fe sti wa lu by ło Ka li -
skie Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Kul tu ral nej
Dzie ci i Mło dzie ży „Scho la Can to rum”,
a pa tro nat ho no ro wy ob jął Pre zy dent RP
An drzej Du da.

dokoń� czenie na stronie 5

FESTIWAL

Muzyka dawnych wieków
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Od dwóch lat w Szko le Pod sta wo wej
w Sta rej Obrze dzia ła uczniow ska
gru pa te atral na pod na zwą „Ma łe
dzie ci – du ży te atr”. Mło dzi ar ty ści
wy sta wi li już ta kie spek ta kle jak
„Ca li necz ka”, „Tak, on jest kró lem”
i „Za gu bio ny czas”. Przed sta wie nia
cie szy ły się du żym uzna niem wi -
dzów, do star cza ły wie le emo cji
i wzru szeń. 

Opie kun ka mi pro jek tu są Re na ta
Pra czyk i Na ta lia Ko wal. Ale nie był by on
moż li wy bez współ pra cy z ro dzi ca mi
uczniów, któ rzy wspie ra ją dzia ła nia te -
atru i chęt nie słu żą po mo cą. 

Szcze gól nie cie szy wszyst kich wi -
docz ne za an ga żo wa nie, tym bar dziej że
„re la cje” sta no wią głów ny cel w pro gra mie
Szko ła z Kla są 2.0, do któ re go szko ła w Sta -
rej Obrze przy stą pi ła już po raz pią ty. 

Naj now szym spek ta klem gru py te -
atral nej jest „Kró lo wa Śnie gu”, opar ta
na mo ty wach ba śni H. Ch. An der se na.
To pięk na opo wieść o zwy cię stwie do bra
nad złem. Pre mie ra sztu ki od by ła się 26
stycz nia z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka.

Na proś bę ro dzi ców ucznio wie po now -
nie wy sta wi li ją dla lo kal nej spo łecz no -
ści 9 lu te go.

Wśród go ści zna leź li się Ire na Ja -
skół ka – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Sta rej Obrze, Elż bie ta Kie li ba – rad na
miej ska Koź mi na Wlkp., Sła wo mir Pa -
try niak – soł tys Sta rej Ob ry, Wal de mar
Wal czak – soł tys Szy ma no wa, a tak że
ucznio wie oraz ab sol wen ci szko ły, ro -
dzi ce wy cho wan ków i przy ja cie le pla -
ców ki. Po przed sta wie niu wi dzo wie
obej rze li krót ki po kaz ta len tów ta necz -
nych i wo kal nych.

„Ma łe dzie ci – du ży te atr” to kul tu ral -
ny pro jekt roz wi ja ją cy pa sje i ta len ty
uczniów. Za ję cia te atral ne po sze rza ją
i kształ tu ją ich wie dzę. Te atr jest szko łą ży -
cia, uczy przez prze ży wa nie. Mło dzi ak to -
rzy wy trwa le pra cu ją nad so bą, prze ła mu -
jąc nie śmia łość i wal cząc z tre mą pod czas
pu blicz nych wy stą pień. Udział w za ję ciach
te atral nych po zwa la dzie ciom po zna wać
swo je wnę trze, po ma ga wy ra biać umie jęt -
ność wy wo ły wa nia emo cji i ra dze nia so bie
z ni mi oraz roz wi ja wia rę w sie bie.

OPRAC. (NO VUS)

7 mar ca w re stau ra cji Pod Szysz ka mi
w No wej Obrze od bę dzie się Fo rum
Rol ni cze Po wia tu Kro to szyń skie go
pod pa tro na tem mi ni stra rol nic twa
i roz wo ju wsi Krzysz to fa Jur gie la. Spo -
tk nie roz pocz nie się o go dzi nie 10.00.

W trak cie fo rum omó wio ne zo sta ną na -
stę pu ją ce te ma ty: dzia ła nia uru cha mia ne
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020; dzia łal ność
KOWR oraz moż li wo ści za go spo da ro wa nia
nie ru cho mo ści z za so bu Skar bu Pań stwa;
dzia ła nia wza kre sie bio ase ku ra cji, wszcze gól -
no ści w go spo dar stwach trud nią cych się ho -
dow lą trzo dy chlew nej i dro biu, w tym za gro -
że nia zwią za ne z ASF i gry pą pta ków; zmia ny
wy ni ka ją ce z usta wy o ochro nie zwie rząt; za -
da nia in sty tu cji dzia ła ją cych w oto cze niu rol -
nic twa na rok 2018; bie żą ce spra wy do ty czą -
ce funk cjo no wa nia rol nic twa.

Za chę ca my rol ni ków i miesz kań ców
wsi do udzia łu w fo rum.

(AN KA)

SP STARA OBRA

Małe dzieci - duży teatr
ROLNICTWO

Zapraszamy 
na forum

Agen cja ra tin go wa INC Ra ting Sp. z o.
o. z Po zna nia, na zle ce nie Fun da cji
Roz wo ju Ryn ku Ka pi ta ło we go, do ko -
na ła oce ny pol skich gmin. Z pi sma,
któ re do tar ło do kro to szyń skie go urzę -
du miej skie go, wy ni ka, że na 2792
jednostki samorządowe w Pol sce Kro -
to szyn zna lazł się w gro nie 319 jed no -
stek, któ re otrzy ma ły bar dzo wy so ką
oce nę pre -ra tin go wą, miesz czą cą się
na po zio mie in we sty cyj nym w prze -
dzia le po mię dzy AAA a BBB+. 

– Jest to do wód na to, iż w spo sób od -
po wie dzial ny i ra cjo nal ny za rzą dza cie
Pań stwo środ ka mi pu blicz ny mi, w peł ni
wy peł nia jąc man dat za ufa nia, uzy ska ny
od wy bor ców w wy bo rach sa mo rzą do -
wych – oce nia ją au to rzy ze sta wie nia. 

Tak wy so ka oce na ra tin go wa ozna -
cza, że gmi na jest w do brej sy tu acji fi nan -
so wej, jej za dłu że nie w po rów na niu z in -
ny mi sa mo rzą da mi nie jest du że i ma
znacz ne moż li wo ści za cią ga nia kre dy tów
na ko lej ne in we sty cje. Agen cja ra tin go wa
INC Ra tin Sp. z o.o., któ ra opra co wa ła ze -

sta wie nie, pod le ga Eu ro pej skiej Ko mi sji
Nad zo ru Giełd i Pa pie rów War to ścio -
wych w Pa ry żu, a jej wy so kie kwa li fi ka cje
zo sta ły po twier dzo ne przez Eu ro pej ski
Nad zór Ban ko wy w Lon dy nie.

(NO VUS)

Z ini cja ty wy Lesz ka Kul ki, prze wod -
ni czą ce go ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, w na szym mie ście za mon to -
wa no czuj nik mie rzą cy stę że nie za -
nie czysz czeń w at mos fe rze. Miesz -
kań cy po wia tu mo gą więc na bie żą -
co śle dzić pa ra me try po wie trza, któ -
rym od dy cha ją. 

– Każ dy z miesz kań ców na sze go po -
wia tu ma pra wo wie dzieć, czym od dy cha.
Stąd ini cja ty wa za in sta lo wa nia ta kie go
czuj ni ka na na szym te re nie i prze ka zy wa -
nie in for ma cji o da nych gro ma dzo nych
przez ten czuj nik – wy ja śnił Le szek Kul ka.

Czuj nik zo stał za mon to wa ny na bu -
dyn ku Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 w Kro to szy nie na dwu ty go -
dnio wy okres prób ny. Mie rzy on stę że nie
dwóch tok sycz nych związ ków: PM10
i PM2,5. Są to za wie szo ne w po wie trzu
mie sza ni ny sub stan cji or ga nicz nych i nie -
orga nicz nych. Py ły te mo gą za wie rać sub -
stan cje tok sycz ne, np. me ta le cięż kie. 

Pył PM10 za wie ra cząst ki o śred ni cy
mniej szej niż 10 mi kro me trów, któ re mo -
gą do cie rać do gór nych dróg od de cho -
wych i płuc. Pył PM2,5 za wie ra z ko lei
cząst ki o śred ni cy mniej szej niż 2,5 mi -
kro me tra, któ re rów nież mo gą do cie rać
do gór nych dróg od de cho wych i płuc oraz
prze ni kać do krwi. Py ły te mo gą po wo do -

wać róż ne re ak cje, jak na przy kład ka szel,
trud no ści z od dy cha niem i za dysz kę,
szcze gól nie w cza sie wy sił ku fi zycz ne go.
Przy czy nia ją się do zwięk sze nia za gro że -
nia in fek cja mi ukła du od de cho we go oraz
wy stę po wa nia za ostrzeń ob ja wów cho rób
aler gicz nych, np. ast my, ka ta ru sien ne go
i za pa le nia spo jó wek. 

Na si le nie ob ja wów za le ży w du żym
stop niu od stę że nia py łu w po wie trzu,
cza su eks po zy cji, do dat ko we go na ra że nia
na czyn ni ki po cho dze nia śro do wi sko we -
go oraz zwięk szo nej po dat no ści osób.
Drob ne frak cje py łów mo gą prze ni kać
do krwio bie gu, a dłuż sze na ra że nie
na wy so kie stę że nia py łu mo że mieć istot -
ny wpływ na prze bieg cho rób ser ca (nad -
ci śnie nie, za wał) lub na wet zwięk szać ry -
zy ko za cho ro wa nia na cho ro by no wo two -
ro we, szcze gól nie płuc. 

No we da ne świad czą o ujem nym
wpły wie in ha lo wa ne go py łu na zdro wie
ko biet cię żar nych oraz roz wi ja ją ce go się
pło du (ni ski cię żar uro dze nio wy, wa dy
wro dzo ne, po wi kła nia prze bie gu cią ży).
Wy ni ki po mia rów są ogól nie do stęp ne,
moż na je spraw dzić za po śred nic twem
stron in ter ne to wych: PM10 -https://pa -
nel. syn ge os. pl/sen sor/pm10? de vi -
ce=261 i PM2,5- https://pa nel. syn ge os.
pl/sen sor/pm2_5? de vi ce=26. 

OPRAC. (NO VUS)

FINANSE

Dobra ocena dla Krotoszyna

KROTOSZYN

Możemy sprawdzić, 
czym oddychamy
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19 lu te go już po raz ko lej ny w kro to -
szyń skim ki nie Przed wio śnie od by ło
się se mi na rium in for ma cyj ne „Bez -
piecz nie – chce się żyć”. Po my sło daw -
cą pro gra mu jest Kra jo we Cen trum
Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go.
Do tej ini cja ty wy jak co ro ku przy łą czy -
li się kro to szyń scy po li cjan ci. 

Ce lem przed się wzię cia jest zwięk sze -
nie świa do mo ści uczest ni ków na te mat
bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym
i skut ków ła ma nia prze pi sów dro go wych.

Kon fe ren cja po dzie lo na by ła na dwie
czę ści – edu ka cyj no -pro fi lak tycz ną oraz
ar ty stycz ną. Spo tka nie za czę ło się
od krót kie go spo tu przed sta wia ją ce go ko -
re la cje kie ru ją cych i nie chro nio nych
uczest ni ków ru chu dro go we go. 

Pro wa dzą cy se mi na rium asp. sztab.
Ma ciej Bed nik z Wy dzia łu Ru chu Dro go -
we go KWP w Po zna niu przed sta wił da ne
ob ra zu ją ce stan bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go na tle ca łe go kra ju. Przy by li mie li rów -
nież oka zję wy słu chać ko or dy na to ra ds.

pro fi lak ty ki spo łecz nej Wy dzia łu Pre -
wen cji i Ru chu Dro go we go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie – st. sierż.
Bar to sza Kar wi ka. Mó wił on o bez pie -
czeń stwie na dro gach po wia tu kro to szyń -
skie go, po ka zu jąc na zdję ciach zda rze nia
dro go we ze skut kiem śmier tel nym. 

W czę ści ar ty stycz nej dla zgro ma dzo -
nych wy stą pi li Grze gorz Ska wiń ski i Wal -
de mar Tka czyk. 

Po li cjan ci z Kro to szy na co dzien nie
pro wa dzą dzia ła nia na dro gach, któ re
ma ją na ce lu za po bie ga nie wy pad kom

i dys cy pli no wa nie uczest ni ków ru chu
dro go we go. Cy klicz nie od by wa ją się
róż ne ak cje pro mo cyj ne i dzia ła nia pro -
fi lak tycz ne, aby zwięk szyć bez pie czeń -
stwo i świa do mość wszyst kich uczest ni -

ków ru chu. Jed nak sa ma zna jo mość
prze pi sów nie wy star czy. Trze ba je
przede wszyst kim wdro żyć w każ dy
dzień na sze go ży cia. 

(NO VUS)

POLICJA

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym
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W po nie dzia łek, 19 lu te go, na dro -
dze ze Zdun w kie run ku Ciesz ko wa
miał miej sce nie bez piecz nie wy -
glą da ją cy wy pa dek. Tuż przy gra ni -
cy po wia tów – kro to szyń skie go
i mi lic kie go – do szło do da cho wa -
nia sa mo cho du oso bo we go mar ki
Volks wa gen Pas sat.

Na ak cję skie ro wa no aż osiem jed no -
stek stra ży po żar nej z obu po wia tów. Ich
za da niem by ło jak naj szyb sze do tar cie
do osób za gro żo nych. Sa mo chód oso bo -

wy wy padł z jezd ni i le żał na da chu
w przy droż nym ro wie. Trzy oso by sa mo -
dziel nie opu ści ły po jazd. Dwie pa sa żer ki
od nio sły nie wiel kie ob ra że nia i wy ma ga ły
po mo cy me dycz nej.

– Stra ża cy na tych miast przy stą pi li
do udzie la nia po mo cy po szko do wa -
nym, któ ra po le ga ła na sta bi li za cji od -
cin ka szyj ne go krę go słu pa oraz za sto so -
wa niu opa trun ków ade kwat nych
do ura zów – mó wi To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to -
szy nie. – Do dat ko wo wszyst kim uczest -

ni kom zda rze nia za pew nio no kom fort
ciepl ny w po jeź dzie po żar ni czym oraz

udzie lo no im wspar cia psy chicz ne go.
Po zo sta li ra tow ni cy za bez pie czy li

uszko dzo ny sa mo chód, za krę ca jąc za -
wór in sta la cji ga zo wej.

Po tem po szko do wa ny mi za jął się Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Po wy ko -
na niu ba dań pod ję to de cy zję o ho spi ta li -
za cji dwóch ko biet. Kie row ca po zo stał
na miej scu zda rze nia, gdyż nie od niósł
żad nych ob ra żeń. 

– Kie row ca nie do sto so wał pręd ko ści
do wa run ków pa nu ją cych na dro dze
i na łu ku stra cił pa no wa nie nad po jaz -
dem, w wy ni ku cze go zje chał do przy -
droż ne go ro wu. Męż czy zna był trzeź wy.
Trwa po stę po wa nie wy ja śnia ją ce – in for -
mu je Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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W śro dę, 21 lu te go, na uli cy Pu kac -
kie go w Kro to szy nie do szło do czo ło -
we go zde rze nia dwóch sa mo cho -
dów oso bo wych. Jak się póź niej oka -
za ło, spraw ca wy pad ku kie ro wał
pod wpły wem al ko ho lu. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go i po li cję. Na pro stym od cin ku dro gi
czo ło wo zde rzy ły się sa mo cho dy oso bo we
To yo ta Ce li ca i Hon da Jazz. W zda rze niu
udział bra ły dwie oso by. 

Stra ża cy w roz bi tych po jaz dach odłą -
czy li aku mu la to ry. Po prze ba da niu uczest -
ni ków wy pad ku le karz z Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go zde cy do wał o prze -
wie zie niu jed ne go z nich do Szpi tal ne go

Od dzia łu Ra tun ko we go w Kro to szy nie.
Dru ga oso ba nie wy ma ga ła ho spi ta li za cji.

Po czyn no ściach po li cyj nych i od ho -
lo wa niu roz bi tych po jaz dów stra ża cy usu -
nę li z jezd ni pla mę pły nów eks plo ata cyj -
nych, roz bi te szkło i ele men ty ka ro se rii sa -
mo cho do wej.

– 62-let ni kro to szy nia nin, kie ru ją cy
to yo tą, zje chał na prze ciw le gły pas ru chu,
do pro wa dza jąc do zde rze nia z pra wi dło -
wo ja dą cą hon dą. Spraw ca zda rze nia był
pod wpły wem al ko ho lu. Ba da nie wy ka za -
ło 1,36 mlg/l al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Kie row cy za trzy ma no pra wo
jaz dy. Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa -
dzi kro to szyń ska ko men da – in for mu je
Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

WYPADEK

Nietrzeźwy za kierownicą 
17 lu te go na uli cy Kro to szyń skiej
w Ko by li nie do szło do wy pad ku dro -
go we go. Ja dą cy for dem fo cu sem
męż czy zna do pro wa dził do da cho wa -
nia swo je go po jaz du. Jak się oka za ło,
kie row ca był w sta nie nie trzeź wym.

Na miej sce skie ro wa no je den za stęp
z JRG Kro to szyn oraz dwa z OSP Ko by -
lin, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. Sa mo cho dem mar ki Ford Fo cus
po dró żo wa ła jed na oso ba. Kie row ca nie
uskar żał się na żad ne do le gli wo ści.

Wła ści ciel i oso by po stron ne po sta wi -
li sa mo chód na ko ła i usu nę li z dro gi. Stra -
ża cy odłą czy li aku mu la tor w au cie,
a po czyn no ściach do cho dze nio wych po -
li cji usu nę li z chod ni ka pla mę pły nów
eks plo ata cyj nych oraz czę ści ka ro se rii. 

– 22-let ni kie row ca, miesz ka niec
gmi ny Ko by lin, nie do sto so wał pręd ko ści
do wa run ków, wpadł w po ślizg i ude rzył
w znak dro go wy, a na stęp nie au to da cho -
wa ło – in for mu je Bar tosz Kar wik z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. – Męż czy zna nie do znał po waż niej -

szych ob ra żeń. W trak cie prze pro wa dzo -
nych czyn no ści oka za ło się, że miał 0,58
mgl/l al ko ho lu w wy dy cha nym po wie -
trzu. Je go pra wo jaz dy zo sta ło za trzy ma -
ne. Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi
ko by liń ska po li cja.

(NO VUS)

NA DRODZE

Na podwójnym gazie

Kro to szyń ska Li ga Obro ny Kra ju
w ra mach ak cji Zi ma 2018 w okre -
sie fe rii or ga ni zo wa ła za ję cia edu ka -
cyj ne dla dzie ci. Jed ną z atrak cji dla
mło dych pod opiecz nych by ła wi zy ta
w kro to szyń skiej straż ni cy. 

19 lu te go kro to szyń skich stra ża -
ków od wie dzi ła 21-oso bo wa gru pa
dzie ci, któ re z wiel kim za cie ka wie niem

oglą da ły i słu cha ły. Stra ża cy mó wi li
przede wszyst kim o za sa dach bez piecz -
ne go za cho wa nia w okre sie zi mo wym,
w szcze gól no ści na po kry tych lo dem
akwe nach, któ re w tych wa run kach po -
go do wych nie są bez piecz ne. Dzie ci za -
po zna ły się ze spe cy fi ką służ by, sprzę -

tem i wy po sa że niem stra ża ka. Mo gły
też przy wdziać nie któ re czę ści stra żac -
kiej gar de ro by. 

Spo tka nie to by ło ko lej ną oka zją, aby
po łą czyć przy jem ne z po ży tecz nym, edu -
ku jąc i ba wiąc naj młod szych. 

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Mali goście 
na strażnicy

NA DRODZE

Dachowanie volksawagena

Łu kasz Ra ben da
NIE OBEC NOŚĆ W PRA CY 
W CIĄ GU 30 DNI 
A PO NOW NE BA DA NIA 

Pra cow nik, któ ry był nie obec ny
w pra cy głów nie z po wo du cho ro by
trwa ją cej przy naj mniej 30 dni (zwol nie -
nie L4, zwol nie nie w cza sie cią ży i cią głe -
go po nim urlo pu ma cie rzyń skie go czy
ro dzi ciel skie go, zwol nie nie na sku tek
wy pad ku w pra cy), mu si być skie ro wa ny
przez pra co daw cę na ba da nia kon tro l ne.

Głów nym ce lem tych ba dań jest wy ka -
za nie, czy cho ro ba ta nie ma wpły wu
na zdol ność pra cow ni ka do wy ko ny wa nia

okre ślo nej pra cy w fir mie; do kład niej mó -
wiąc – czy cho ro ba pra cow ni ka nie spo wo -
do wa ła, że pra co daw ca ma wąt pli wo ści, czy
na dal waż ne jest do tych cza so we za świad -
cze nie o bra ku prze ciw wska zań do pra cy. 

Nie wy star czy, że pra cow nik wy -
ko nał ba da nia na wła sną rę kę lub mó -
wi, że czu je się już świet nie, np. męż -
czy zna po za wa le – pra co daw ca nie jest
zwol nio ny z te go obo wiąz ku. Do pusz -
cze nie do pra cy bez waż nych ba dań
mo że skut ko wać – w przy pad ku śmier -
ci pra cow ni ka w pra cy, spo wo do wa nej
wa run ka mi pra cy – rosz cze nia mi ro -
dzi ny zmar łe go do od szko do wa nia
na sto pie cy wil nej. Pra cow nik, któ ry
od mó wił pod da nia się tym ba da niom,
zo sta je au to ma tycz nie nie do pusz czo -
ny do pra cy, bez za cho wa nia pra wa
do wy na gro dze nia. Oczy wi ście, je śli
przy czy ny le żą po je go stro nie. 



5Na Bieżąco

Już 11 mar ca cze ka nas pierw sza
nie dzie la z obo wiąz ko wym za ka -
zem han dlu. W tym ro ku w każ -
dym mie sią cu bę dą dwie nie dzie -
le han dlo we – pierw sza i ostat nia. 

Od 1 stycz nia 2019 ro ku bę dzie to
już tyl ko jed na nie dzie la w mie sią -
cu – ostat nia, a za dwa la ta ma obo wią -
zy wać za kaz han dlu w nie mal wszyst -
kie nie dzie le. Nie mal, bo z wy jąt kiem
sied miu w ro ku. Wów czas wol ne od za -
ka zu han dlu bę dą tyl ko dwie nie dzie le
han dlo we przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia, jed na przed Wiel ka no cą i do dat -
ko we czte ry – ostat nie nie dzie le stycz -
nia, kwiet nia, czerw ca oraz sierp nia.

Po nad to, jak za pi sa no w usta wie,
w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia oraz
w Wiel ką So bo tę han del bę dzie moż li -
wy tyl ko do go dzi ny 14.00. 

Za kaz ma przede wszyst kim obej -
mo wać du że sie ci skle pów, w tym hi per -
mar ke ty. Wy łą czo ne z za pi sów ma ją być
ma łe ro dzin ne skle py, pro wa dzo ne bez -
po śred nio przez wła ści cie la, a tak że sta -
cje ben zy no we.

(NO VUS)

ZMIANY

Od marca handel w niedziele będzie ograniczony

dokoń� czenie ze strony 1
W ra mach fe sti wa lu przede wszyst -

kim od był się kon kurs ze spo łów mu zy ki
daw nej, na któ ry zgło si ło się wie le grup
mu zycz nych z ca łe go kra ju. Po nad to zor -
ga ni zo wa no 23. Ogól no pol ski Kon kurs
„Twór czość pla stycz na, in spi ro wa na mu -
zy ką daw ną”, kon cer ty – in au gu ra cyj ny,
to wa rzy szą ce i ga lo wy, warsz ta ty pla stycz -
ne i mu zycz ne oraz roz ma ite spo tka nia. 

Kro to szyń ska część fe sti wa lu od by ła
się 23 lu te go w ga le rii Re fek tarz. Dla zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści wy stą pi ły ze spół
CAN TUS MA RIAE z Mal bor ka pod kie -
run kiem Ma rii Se ibert oraz Ze spół Mu zy -

ki Daw nej ARS DE CO RUM z Bia łe go sto -
ku pod kie run kiem Jo an ny Myt nik.
W Re fek ta rzu moż na też by ło obej rzeć
pra ce pla stycz ne, na gro dzo ne w po przed -
nich edy cjach fe sti wa lu. 

W ju bi le uszo wej edy cji te go wy da rze -
nia nie za bra kło też kro to szyń skich ar ty -
stów. Mo wa o ze spo le AR TI FEX pod kie -
run kiem Grze go rza Po lań skie go, któ ry
wy stą pił już na ubie gło rocz nym fe sti wa -
lu, zdo by wa jąc wów czas wy róż nie nie ju -
ry. W tym ro ku nasz ze spół za pre zen to -
wał się w ostrow skim Fo rum Sy na go ga.

(NO VUS)

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

FESTIWAL

Muzyka dawnych wieków

1 lu te go ucznio wie Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 w Kro to -
szy nie uczest ni czy li w na gra niach
no wych od cin ków te le tur nie ju „Mi -
lio ne rzy” w War sza wie. Mło dzież mo -

gła zo ba czyć „od kuch ni”, jak wy glą -
da pro duk cja jed ne go z naj bar dziej
zna nych te le tur nie jów te le wi zyj nych,
któ re go pol ska edy cja mia ła swój
po czą tek w 1999 ro ku. 

Za sia da jąc na wi dow ni, uczest ni cy
pro gra mu mie li oka zję po móc gra czom,
gło su jąc pod czas wy bo ru „ko ła ra tun ko -
we go”. Cen nym do świad cze niem dla
uczniów by ło rów nież przy glą da nie się
pra cy głów ne go pro wa dzą ce go – Hu -
ber ta Urbań skie go. Oka za ło się, że to
bar dzo barw na po stać. Ma ło kto się spo -
dzie wał tak za baw nych ko men ta rzy
i swo bod ne go za cho wa nia pre zen te ra
po za ka me ra mi. 

W trak cie na grań trzech ko lej nych
od cin ków kro to szy nia nie spę dzi li w stu -
diu osiem go dzin, do pin gu jąc gra czy.
Zwień cze niem wy ciecz ki by ło wspól ne
zdję cie z Hu ber tem Urbań skim. Kro to -
szyń skich uczniów bę dzie moż na obej -
rzeć w 132, 133 i 134 od cin ku ,,Mi lio -
ne rów”.

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Nasza młodzież w ,,Milionerach”
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Ludzie6 WTOREK, 27 lutego 2018

Po cho dzą ca z Kro to szy na, a na co
dzień miesz ka ją ca w Po zna niu Ju -
sty na Sę dziak w stycz niu wy bra ła
się na dwu ty go dnio wą wy pra wę
do Ame ry ki Środ ko wej. Zwie dzi ła
Pa na mę, Ni ka ra guę i Ko sta ry kę.
Po po wro cie po sta no wi ła po dzie lić
się z na szy mi Czy tel ni ka mi wra że -
nia mi z tej nie zwy kłej po dró ży.

– Po dró żo wa nie jest mo ją ży cio wą
pa sją – przy zna je Ju sty na Sę -
dziak. – Do tej po ry zwie dzi łam już 43
kra je – du żą część Eu ro py Za chod niej,
Ma ro ko i Egipt w Afry ce, w Ame ry ce
Środ ko wej Mek syk, Gwa te ma lę i Hon du -
ras. By łam rów nież na Bli skim Wscho -
dzie – w Izra elu, Pa le sty nie, Jor da nii
i Zjed no czo nych Emi ra tach Arab -
skich – wy li cza na sza roz mów czy ni. 

Nie daw na wy pra wa do Ame ry ki
Środ ko wej roz po czę ła się 11 stycz nia
od lą do wa nia sa mo lo tem w sto li cy Pa na -
my, któ rą po dróż nicz ka wraz z oso bą jej
to wa rzy szą cą po sta no wi ła od ra zu zwie -
dzić. – Po szli śmy wła ści wie na ży wioł
i tra fi li śmy do dziel ni cy slum sów – opo -

wia da, zwra ca jąc uwa gę na licz ne pa tro le
po li cji w tym miej scu, czę sto sta cjo nu ją ce
co 500 me trów. 

W pew nym mo men cie po dróż ni cy
zo sta li za trzy ma ni przez pa trol, któ ry
ostrzegł, że miej sce na le ży do szcze gól nie
nie bez piecz nych, dla te go po win ni udać
się na te ren prze zna czo ny dla tu ry -
stów. – Po krót kiej wy mia nie zdań za trzy -
ma li śmy tak sów kę i po je cha li śmy da lej,
by po li cja nas nie zgar nę ła na ko mi sa -
riat – re la cjo nu je J. Sę dziak. – Ale po oko -
ło 500 m za trzy ma li śmy kie row cę. Uda li -
śmy się na dal szy spa cer, wy cho dząc z za -
ło że nia, iż po li cja nie bę dzie nam na rzu -
cać sty lu zwie dza nia.

Na stęp nie po je cha li zo ba czyć Ka nał
Pa nam ski (jed na z naj waż niej szych dróg
wod nych świa ta) oraz za byt ko wą dziel ni -
cę Ca sco Ve jo (hiszp. Sta re Mia sto), któ ra
zo sta ła zbu do wa na w 1673 ro ku, w od le -

gło ści ok. 8 km od pier wot nej sie dzi by
mia sta Pa na ma – Pa na ma Vie jo. Ca sco
Vie jo w 1997 ro ku wpi sa no na li stę obiek -
tów świa to we go dzie dzic twa UNE SCO. 

Prze cha dza jąc się ulicz ka mi Ca sco
Vie jo, na tknie my się na wie le in te re su ją -
cych za byt ków, jak choć by Ka te drę Me -
tro po li tal ną, Pa łac Na ro do wy czy El Pa la -

cio de las Ga rzas, bę dą cy sie dzi bą pre zy -
den ta Pa na my. Ca sco Vie jo to miej sce peł -
ne obiek tów sa kral nych oraz za byt ko -
wych pla ców. 

13 stycz nia po dróż ni cy wy ru szy li au -
to ka rem w kie run ku gra ni cy z Ko sta ry -
ką. – Na szym ce lem w Ko sta ry ce by ło do -
tar cie do pla ży w Ma nu el An to nio, jed ne -
go z naj pięk niej szych miejsc, ja kie wi dzia -
łam – stwier dza po dróż nicz ka. – Za sko -
czył nas pro blem, ja ki po ja wił się pod czas
prze pra wy przez gra ni cę. Naj trud niej szy,
ja ki kie dy kol wiek mie li śmy – do da je. 

Oka za ło się, że Straż Gra nicz na wy -
ma ga ła od po dróż nych po ka za nia bi le tów
po wrot nych do Pa na my, któ rych Po la cy
nie ste ty nie po sia da li. – Nie mie li śmy, bo
nie wie dzie li śmy, czym i kie dy bę dzie my
wra cać – wy ja śnia J. Sę dziak. – Je cha li -
śmy prze cież na „spon ta na”. Wte dy jed -
nak po czu li śmy strach, że to ko niec przy -

go dy. Usie dli śmy i po my śle li śmy, że trze ba
wdro żyć me to dę ma łych kro ków, a w koń -
cu coś osią gnie my. Dwie go dzi ny bie ga nia
po stre fie gra nicz nej da ło nam efekt w po -
sta ci bi le tów au to bu so wych ze sto li cy Ko -
sta ry ki do sto li cy Ni ka ra gui. Spra wa by ła
na ty le utrud nio na, że nikt nie mó wił
po an giel sku, na wet straż ni cy gra nicz ni.
Dzię ki tym bi le tom otrzy ma li śmy pie -
cząt ki wjaz do we do Ko sta ry ki. Spra wa by -
ła na praw dę ab sur dal na – ko men tu je. 

W Ko sta ry ce oprócz po by tu na wspo -
mnia nej wcze śniej pla ży na szym po dróż -
ni kom uda ło się zwie dzić tzw. Most Kro -
ko dy li w Tar co les, miej sco wość Mon te -
ver de, gdzie znaj du je się re zer wat La su
Mgli ste go. – Szli śmy przez mo sty pod -
wie szo ne ok. 30-50 me trów nad zie mią,
na rów ni z ko ro na mi drzew la su mgli ste -
go. Prze cho dząc przez każ dy most, wy -
obra ża li śmy so bie, że je ste śmy w ja kimś
fil mie ty pu „Ana kon da” czy „Park Ju raj -
ski” – wspo mi na na sza roz mów czy ni. 

Ko lej nym ce lem po dró ży by ła Ni ka -
ra gua, a tam zo ba cze nie przede wszyst -
kim wul ka nu Ma say i zjazd na de sce
z wul ka nu Cer ro Ne gro. To je den z naj -
bar dziej ak tyw nych wul ka nów w oko li cy.
Z głów ne go, ol brzy mie go kra te ru nie -
ustan nie wy do by wa ją się kłę by dy mu,
naj czę ściej cał kiem za snu wa jąc wi dok.

– Do je cha li śmy na miej sce i od ra zu
po za bi le tem wej ścio wym na wul kan
mu sie li śmy do pła cić za trans port au tem
na gó rę, pod kra ter – kon ty nu uje po -
dróż nicz ka. – Wul kan ca ły czas wy pusz -
cza ga zy. Tu ry stom po zwa la się prze by -
wać obok kra te ru za le d wie 15 mi nut.
Bar dzo krót ko, by po dzi wiać pięk no te -
go miej sca. Li czy li śmy, że spę dzi my tam
trzy go dzi ny, a by li śmy za le d wie jed ną,
li cząc wjazd i zjazd. Dla te go po sta no wi -
li śmy po je chać do mia stecz ka Gre na -
da – naj pięk niej sze go, ja kie wi dzie li śmy
pod czas tej po dró ży. 

Ich ma rze niem pod czas wi zy ty w Ni -
ka ra gui był zjazd na de sce z wul ka nu Cer -
ro Ne gro. – Nie ste ty, nie uda ło nam się
do nie go do stać. Tym ra zem sta ra li śmy się
uni kać tak só wek i je chać tyl ko lo kal nym
trans por tem. I to był błąd. Lo kal ny trans -
port tam nie do jeż dża. Wy sie dli śmy z au -
to ka ru ok. 10 km przed wul ka nem i po -

tem już tyl ko ścież ka mi z wul ka nicz ne go
pia sku mo gli śmy udać się pie szo. 33 stop -
nie, a wo da skoń czy ła się po 7 km. Wkra -
dła się nie pew ność. Wró ci li śmy do głów -
nej ścież ki. Skrót wy da wał się zbyt nie bez -
piecz ny. Moc no zmę cze ni, do tar li śmy
pra wie pod wul kan. By ło już póź no. Do -
tar ło do nas, że nie zdą ży my z nie go zje -
chać, że na wet nie da my ra dy do nie go
dojść. Zła pa li śmy więc „sto pa” do naj bliż -
sze go mia sta. Roz cza ro wa nie by ło wiel -

kie. Ten zjazd pla no wa li śmy od trzech
lat – oznaj mia z ża lem J. Sę dziak. 

Póź niej po dróż ni cy z Pol ski wy ru szy li
w dro gę do Ko sta ry ki. Naj pierw do tar li
do miej sco wo ści Pu er to Vie jo de Ta ma lan -
ca (przy gra ni cy Ko sta ry ki i Pa na my)
nad Mo rzem Ka ra ib skim. – Tam spę dzi li -
śmy czas, cho dząc po pla ży i ką piąc się
w mo rzu. Na stęp nie po sta no wi li śmy po je -
chać na wy spę Bo cas del To ro. W tym re -
gio nie jest jed no z naj słyn niej szych przejść
gra nicz nych na świe cie – przej ście po sta -
rym mo ście, któ ry wy glą da, jak by miał się
za wa lić. Na wy spie Bo cas del To ro od wie -
dzi li śmy trzy pla że. Przy jed nej z nich ką -
pa li śmy się ra zem z roz gwiaz da mi – Playa
Es trel la. Cie ka we do świad cze nie. Noc leg
mie li śmy na kli fie, na skra ju dżun gli. Ce -
na ok. 200 zł za do bę. Był to nasz ostat ni
dzień zwie dza nia przed wy jaz dem na lot -
ni sko w Pa na ma Ci ty i po wro tem do do -
mu – opo wia da pa ni Ju sty na. 

Pod czas ca łej po dró ży uwa gę Po la -
ków zwró ci ły nie zwy kła otwar tość i sym -
pa tia lo kal nych spo łecz no ści. Tam tej si lu -
dzie by li bar dzo po moc ni, je śli cho dzi
o wska za nie kie run ku czy ja kieś po ra -
dy. – Tra fi li śmy na okres, kie dy by ło jesz -
cze mnó stwo świą tecz nych ozdób – za -
zna cza J. Sę dziak. – Ame ry ka Środ ko wa
to bar dzo re li gij ny i tra dy cyj ny re gion. Lu -
dzie są w pew nym sen sie sa mo wy star czal -
ni, pra cu ją na swo je utrzy ma nie, po nie -
waż nie ma ją za pew nio ne go so cja lu ze
stro ny pań stwa. Pa nu je tam za sa da,, kto
nie pra cu je, ten nie je”. Dla te go spo ty ka li -
śmy mnó stwo sto isk ga stro no micz nych,
han dlo wych, dzię ki któ rym miesz kań cy
za ra bia li na swo je utrzy ma nie. Po dró żo -
wa li śmy głów nie trans por tem lo kal nym,
czy li tak sów ka mi i au to bu sa mi, co nie
sta no wi ło aż tak du że go kosz tu. Na ca łą
wy pra wę prze zna czy li śmy ok. 5 tys. zł
za oso bę. Co cie ka we, Pol skę ko ja rzo no ze
wzglę du na sław ne go pił ka rza Ro ber ta
Le wan dow skie go oraz pa pie ża Ja na Paw -
ła II – koń czy swo ją opo wieść po cho dzą ca
z Kro to szy na po dróż nicz ka. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

PODRÓŻE

Niezwykła wyprawa do Ameryki Środkowej



Pod czas ob rad ko mi sji sta łych Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go przed sta -
wio no ra port z dzia łal no ści po li cji
w 2017 ro ku. Za pre zen to wał go ko -
men dant po wia to wy Ma riusz Ja -
śniak.

– W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie pra cu je 128 funk cjo na riu -
szy, w tym 16 w ko mi sa ria cie w Koź mi -
nie Wlkp., a po ośmiu w Ko by li nie i Zdu -
nach. Ma my rów nież 21 pra cow ni ków
cy wil nych – po in for mo wał we wstę pie
Ma riusz Ja śniak. 

W 2017 ro ku po li cja wy kry ła 1151
prze stępstw, czy li o 113 wię cej niż w ro -
ku po przed nim. Wska zu je to na wy so ką
sku tecz ność na szych or ga nów ści ga nia,
na po zio mie 91,1 pro cent. Dla po rów na -
nia – śred nia wo je wódz ka wy no si 75,5
pro cent. Na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go funk cjo na riu sze in ter we nio wa -
li 5924 ra zy. 

Czas re ak cji na zda rze nia okre śla ne
ja ko pil ne wy niósł śred nio 8 mi nut 48 se -
kund. – Oczy wi ście nas to cie szy i zo sta ło
to do ce nio ne przez na szych prze ło żo nych
z Po zna nia – przy znał ko men -
dant. – Dzię ki dzia łal no ści pro fi lak tycz -
nej i or ga ni zo wa niu spo tkań z wie lo ma
gru pa mi spo łecz ny mi na sze spo łe czeń -
stwo sta je się co raz bar dziej świa do me za -
gro żeń w swo im oto cze niu, co po ma ga
nam w pra cy – stwier dził M. Ja śniak. 

Ja ko naj waż niej sze ak cje prze pro wa -
dzo ne przez po li cję w mi nio nym ro ku
wy mie nił m. in. za bez pie cze -
nie 4807,40 g nar ko ty ków, z cze go część
zna le zio no pod czas li kwi da cji du żej plan -

ta cji ko no pi in dyj skich, za trzy ma nie
spraw cy gło śne go na pa du na sta cję pa liw
w Ko by li nie czy za trzy ma nie pra cow ni cy
ban ku, któ ra wy łu dzi ła kre dy ty go tów ko -
we na łącz ną kwo tę po nad 332 tys. zł. 

Je śli cho dzi o bez pie czeń stwo w ru -
chu dro go wym, w 2017 ro ku do szło
do 544 zda rzeń dro go wych. Bra ło w nich
udział 16 osób nie trzeź wych, w tym 13
kie row ców, któ rzy do pro wa dzi li do wy -
pad ków. Prze pro wa dzo no aż 28266 kon -
tro li sta nu trzeź wo ści, wykrywając 173
pi ja nych kie row ców.

W ubie głym ro ku przy ję to 15 zgło -
szeń od no śnie osób za gi nio nych i wszyst -
kie zo sta ły od na le zio ne. Ko men dant kro -
to szyń skiej po li cji za zna czył, że w po wie cie
du żym pro ble mem jest wal ka z tzw. re cy -
dy wi sta mi, któ rzy po od by ciu ka ry wię zie -
nia wra ca ją do prze stęp cze go pro ce de ru.

– W dzi siej szych cza sach po li cja wal -
czy z fa chow ca mi w swo jej dzie dzi -
nie – mó wił M. Ja śniak. – Do kra dzie ży

czę sto do cho dzi na tzw. ,,wkład kę”. Wła -
my wa cze nie nisz czą zam ka i krad ną tyl -
ko okre ślo ne rze czy, jak np. pie nią dze i bi -
żu te rię. Okra dzio ny za uwa ża to do pie ro
po kil ku dniach. 

Przed sta wio no rów nież sta ty sty ki
Kra jo wej Ma py Za gro żeń, któ ra dzia ła
od kil ku lat i in for mu je po li cjan tów o miej -
scach szcze gól nie za gra ża ją cych bez pie -
czeń stwu pu blicz ne mu. Z przy sy ła nych
zgło szeń po twier dzo no 381 przy pad ków,
na to miast 431 zo sta ły nie po twier dzo -
ne. – Zda rza ją się fał szy we zgło sze nia, co
oczy wi ście po wo du je, że po li cja tra ci cen ny
czas. Ta kim „żar tem” by ło na przy kład
zgło sze nie o wa łę sa ją cych się psach na te re -
nie ko men dy – po wie dział ko men dant. 

Szef po li cji po dzię ko wał sa mo rzą do -
wi po wia to we mu i sa mo rzą dom gmin -
nym za wspar cie kro to szyń skiej jed nost ki
i wkład w jej roz wój. W 2017 ro ku ko -
men dzie prze ka za no 116 500 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

7Na Bieżąco

POWIAT

Raport ze stanu bezpieczeństwa

Po la cy co raz chęt niej roz li cza ją się
z fi sku sem elek tro nicz nie. W pierw -
szym mie sią cu 2018 ro ku zło żo no
już nie mal mi lion e -de kla ra cji. 

Jak wy ni ka z ubie gło rocz nych sta -
ty styk, pra wie 12 mi lio nów po dat ni -
ków roz li cza się przez In ter net, a ich
licz ba sys te ma tycz nie ro śnie. Wbrew
ste reo ty pom elek tro nicz ne de kla ra cje
to nie tyl ko do me na lu dzi mło dych.
W po przed nim ro ku sko rzy sta ło z nich
po nad 18 ty się cy se nio rów w wie ku po -
wy żej 90 lat. 

Wiel ko pol ska tra dy cyj nie pla su je się
w kra jo wej czo łów ce pod wzglę dem ilo -
ści PIT -ów zło żo nych przez In ter net.
Wy prze dza ją nas tyl ko wo je wódz twa
ma zo wiec kie i ślą skie. Miesz kań cy na -
sze go re gio nu wy sła li w ostat niej kam pa -
nii roz li czeń 875 tys. e -PI Tów, czy li
o 116 tys. wię cej niż w ro ku ubie głym.
Sta no wi to nie mal 10 pro cent wszyst -

kich zło żo nych elek tro nicz nie w kra ju
ze znań rocz nych. 

E -de kla ra cje to szyb kość i wy go da,
bez ko niecz no ści wy cho dze nia z do mu
i sta nia w ko lej kach. Od 2015 ro ku re -
sort fi nan sów udo stęp nia rów nież usłu -
gę wstęp nie wy peł nio ne go ze zna nia po -
dat ko we go (PFR), dzię ki któ re mu wy sła -
nie de kla ra cji sta je się jesz cze prost sze. 

PFR to pro po zy cja roz li cze nia rocz ne -
go za rok 2017 PIT -37 i PIT -38, udo stęp -
nia na przez ad mi ni stra cję skar bo wą, przy -
go to wa na na pod sta wie in for ma cji otrzy -
ma nych od płat ni ków oraz od or ga nów
ren to wych. Ta ki wstęp nie przy go to wa ny
i wy peł nio ny for mu larz moż na uzu peł nić
np. o ulgi i od li cze nia, a na stęp nie wy słać. 

W tym ro ku wstęp nie wy peł nio ne
ze zna nia po dat ko we bę dzie moż na po -
brać z Por ta lu Po dat ko we go (www. por -
tal po dat ko wy. mf. gov. pl) od po ło wy
mar ca. 

(US)

URZĄD SKARBOWY

Czy ten rok będzie rekordowy? 
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Dwu ty go dnio wa prze rwa od na uki
nie mu si być cza sem stra co nym.
Moż na się bo wiem wte dy wie le na -
uczyć, by zdo by te umie jęt no ści móc
wy ko rzy stać w przy szło ści. Mnó stwo
atrak cji na fe rie zi mo we przy go to wa -
ła dla dzie ci Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Aby ucznio wie fe rie spę dzi li mi ło,
nie nu dzi li się, a szko łę po strze ga li nie
tyl ko ja ko miej sce na uki, ale też we so łej
za ba wy, by czas wspól nie spę dzo ny był
dla nich ra do sny, uda ny i przede wszyst -
kim bez piecz ny, Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo wa ła
zi mo wi sko, po łą czo ne z na uką jaz dy
na nar tach, a tak że za wo dy sza cho we,
bi wak, a dla młod szych dzie ci – wy -
ciecz kę do ki na w Ja ro ci nie i warsz ta ty
ar ty stycz ne. 

Już pierw sze go dnia zi mo wych wa -
ka cji młod si ucznio wie wy bra li się do ja -
ro ciń skie go ki na na se ans „Te di i ma pa
skar bów”. Wy jazd zor ga ni zo wa ły na -

uczy ciel ki świe tli cy – Ma ria Ma zu row -
ska i Agniesz ka Ma ry niak – oraz na -
uczy ciel ka ję zy ka nie miec kie go – An na
Kaj. Dwa dni póź niej w świe tli cy zor ga -
ni zo wa no warsz ta ty ar ty stycz ne, na któ -
rych dzie ci wy ko ny wa ły kart ki wa len -
tyn ko we. 

Z ini cja ty wy Mar ka Kuk fi sza prze -
pro wa dzo no Gmin ne Za wo dy Sza cho we.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło 15 uczniów.
Naj lep szych na gro dzo no pa miąt ko wy mi

dy plo ma mi, me da la mi i pu cha ra mi.
W ka te go rii open pierw sze miej sce za ję ła
We ro ni ka Kuk fisz, a za nią upla so wa li się
Kac per Szym czak i Ma te usz Glin kow ski.
W gro nie uczniów szkół pod sta wo wych
trium fo wał Sta ni sław Pest ka, wy prze dza -
jąc Ja na Ta la gę i Mar ci na Kwiat kow skie -
go. W gru pie dziew cząt naj lep sza by ła
We ro ni ka Kuk fisz, dru ga lo ka ta przy pa -
dła Mar ce li nie Kru pie, a trze cia by ła Na -
ta lia Ma zu row ska.

Ci, któ rzy wy bra li się na 5-dnio we zi -
mo wi sko do Czech, zdo by wa li szli fy nar -
ciar skie pod czuj nym okiem tre ne rów
oraz opie ku nów – dy rek to ra Jac ka Za -
wod ne go i na uczy ciel ki od dzia łu ze ro we -
go – Do mi ni ki Go rze lan nej.

Z pro po zy cją za jęć dla zu chów, har ce -
rzy i chęt nych uczniów koź miń skiej Je -
dyn ki, po łą czo nych z no co wa niem
w szko le, wy szli miej sco wi har ce rze, or ga -
ni zu jąc bi wak. 

– Uda ło nam się przy go to wać róż no -
rod ną ofer tę dla dzie ci, któ re mo gły ak tyw -
nie wy po cząć pod czas fe rii zi mo wych.
W tym ro ku do dat ko wo zor ga ni zo wa li śmy
wy jazd na zi mo wi sko do Re pu bli ki Cze -
skiej, gdzie na si ucznio wie mie li moż li -
wość na uki jaz dy na nar tach i wziąć udział
w szko le niu pro wa dzo nym przez in struk -
to ra nar ciar stwa – oznaj mia Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA) 
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Ze spół Szkół dla Do ro słych PRO FE SJA
w Kro to szy nie, dzię ki po zy tyw nym opi -
niom i re ko men da cjom sa mo rzą dów,
zo stał zgło szo ny do ko lej nej edy cji
Kon kur su „Go spo dar czo -Sa mo rzą do -
wy HIT Re gio nów 2017 – Zie mi Lu bu -
skiej i Wiel ko pol ski”. 

Or ga ni za to rem te go przed się wzię cia
jest In sty tut Cer ty fi ka cji i Ja ko ści Go spo -
dar czo -Sa mo rzą do wy HIT Re gio nów
wraz z mar szał kiem wo je wódz twa lu bu -
skie go, wo je wo dą lu bu skim oraz sta ro sta -
mi po wia tów wo je wództw wiel ko pol skie -
go i lu bu skie go.

Po prze pro wa dzo nym au dy cie oraz
ana li zie te ma tu zgło sze nia PRO FE SJA zo -
sta ła za kwa li fi ko wa na do fi na ło wej pu li
wy róż nień. Wrę cze nie ak tu nada nia ty tu -
łu HIT ro ku 2017 mia ło miej sce 24 lu te -
go pod czas ga li fi na ło wej w AN DER SIA
TO WER w Po zna niu. Ze spół Szkół dla
Do ro słych PRO FE SJA w Kro to szy nie
otrzy mał ty tuł Ru bi no wy HIT 2017
za au tor ski pro jekt „Sy mul ta nicz ne
kształ ce nie za wo do we spo so bem na wy -
so kie efek ty szko le nia tech nicz ne go
w kwa li fi ka cjach za wo do wych”. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się
ze spo ło wi pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych PRO FE SJI i na uczy cie lom, dzię ki

za an ga żo wa niu któ rych szko ła mo że po -
szczy cić się bar dzo do bry mi opi nia mi
i wy so ką efek tyw no ścią kształ ce nia.

Na uzy ska nie cer ty fi ka tu mia ły
wpływ au tor ski spo sób kształ ce nia, wy so -
ka zda wal ność eg za mi nów za wo do wych
OKE oraz sku tecz ność kształ ce -
nia. – Nasz au tor ski spo sób kształ ce nia co
ro ku za chę ca do pod ję cia na uki po -
nad 200 słu cha czy – mó wi Da riusz Za -
rem ba, wła ści ciel PRO FE SJI. 

Zda wal ność eg za mi nów za wo do -
wych OKE jest bar dzo wy so ka – w czę ści

kwa li fi ka cji wy no szą ca 100% (śred nia
ok. 75%) – oraz, co trze ba pod kre ślić, nie -
spo ty ka nie wy so ka spraw ność kształ ce -
nia, na po zio mie 74% (czy li pro por cja ilo -
ści słu cha czy, któ rzy ukoń czy li kształ ce -
nie, do cał ko wi tej ilo ści słu cha czy, któ rzy
je roz po czę li).

– Bar dzo nas cie szy, że wy si łek i wy -
ni ki słu cha czy oraz szko ły zo sta ły za -
uwa żo ne i do ce nio ne – przy zna je D. Za -
rem ba. – Szcze gól nie, że wła dze sa mo -
rzą do we jak do tąd nie wy ka za ły żad ne go
za in te re so wa nia wy ni ka mi i kształ ce -
niem miesz kań ców w szko łach i pla ców -
kach nie pu blicz nych, a prze cież wszy scy
po win ni śmy dzia łać na rzecz na szej spo -
łecz no ści. My ślę, że z punk tu wi dze nia
miesz kań ca na sze go po wia tu oraz po -
wia tów przy le głych nie ma zna cze nia,
czy szko ła jest pu blicz na, czy nie pu blicz -
na. Istot ne bo wiem jest to, ja ką da na pla -
ców ka osią ga efek tyw ność w kształ ce -
niu. Je że li jesz cze zwró ci my uwa gę
na fakt, że z rze szy na szych słu cha czy,
aż 25-30% przy jeż dża z in nych po wia -
tów, to uzy ska my ob raz szko ły z do brą
opi nią, przy cią ga ją cą słu cha czy i nie ge -
ne ru ją cą od pły wu miesz kań ców do in -
nych po wia tów. Oczy wi ście mu szę tak że
zwró cić uwa gę na bar dzo do brą, do ce -
nia ną przez słu cha czy i na uczy cie li, at -
mos fe rę w szko le, two rzo ną dzię ki na -
szej „uro kli wej” ad mi ni stra cji – do da je
wła ści ciel PRO FE SJI.

OPRAC. (AN KA)

11Edukacja
NAGRODY

Kolejny HIT dla PROFESJI!

5 i 7 lu te go ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 wraz z opie ku na mi
od wie dzi li Sąd Re jo no wy w Kro to szy -
nie. Mie li oka zję uczest ni czyć
w praw dzi wych roz pra wach.

Sę dzia Zu zan na Le nar czyk opo wie dzia -
ła go ściom o struk tu rze są dow nic twa w Pol -

sce. Ucznio wie mie li moż li wość uczest ni -
czyć w praw dzi wych roz pra wach są do wych,
co wy war ło na nich ogrom ne wra że nie. 

Ob ser wo wa nie roz praw da ło dzie -
ciom spo sob ność za po zna nia się z re alia -
mi pra cy w są dzie, a po nad to by ło swo istą
for mą pro fi lak ty ki.

OPRAC. (AN KA) 

SP NR 1 KROTOSZYN

Uczniowie w sądzie
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W Kro to szyń skim Cen trum Bi lar do -
wym Bi la od by ło się spo tka nie z po -
dróż ni kiem Pio trem Ho rze lą, za ty tu -
ło wa ne „An tark ty ka – sta cja po lar -
na, lo dow ce, pin gwi ny!”. Współ or ga -
ni za tor ką wy da rze nia by ła Mag da le -
na Ba na szek.

Piotr Ho rze la jest le śni kiem z wy -
kształ ce nia. Wie le cza su miesz kał w du -
żych mia stach, ale wy cho wał się bli sko
przy ro dy. Po dró że czę sto łą czy z pra cą
w miej scach bar dziej lub mniej od le głych.
Jak sam mó wi, wo li spę dzić pół ro ku
w jed nym miej scu niż prze biec przez
dzie sięć. Apa rat fo to gra ficz ny ma za wsze
przy so bie, ale sta ra się wi dzieć wię cej niż
przez wi zjer. Ak tu al nie prze by wa w Pol -
sce i pro wa dzi pre lek cje, pod czas któ rych
pre zen tu je zdję cia i opo wia da o lu dziach,
miej scach oraz swo ich do świad cze niach. 

W re jo ny an tark tycz ne do tarł wraz
z 34. Wy pra wą An tark tycz ną Pol skiej
Aka de mii Na uk. W po lar nej sta cji ba daw -
czej spę dził bli sko pół to ra ro ku. W tym
cza sie mie rzył lo dow ce, mo ni to ro wał za -
cho wa nia pin gwi nów i in nych zwie rząt,
po ma gał na ukow com w ich pra cach,
przy oka zji po sze rza jąc swo ją wie dzę
o An tark ty ce.

Pod czas spo tka nia w Bi li P. Ho rze la
opo wia dał nie tyl ko o tym, jak moż na wy -
ko rzy stać ży cio wą szan sę, ale przede
wszyst kim o po lar nych ba zach, na uce,
wie trze, lo dzie i oczy wi ście o tym, co ro -
bią pin gwi ny, gdy sło nie mor skie wy le gu -
ją się na pla ży...

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
27 lutego-7 marca
godz. 16.30 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,
melodramat, 105' - 2D 
godz. 18.30 – KOBIETY MAFII - Polska, sensacyjny,
135' - 2D 
godz. 21.00 – KOBIETY MAFII - Polska, sensacyjny,
135' - 2D 

Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 
28 lutego
Wykład dietetyka Piotra Kaźmierczaka pt. „Wygraj z
cholesterolem” o godz. 17.30 w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej.
3 marca
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Krotoszynie zaprasza na Rajd Turystyczny
„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do

27 lutego w biurze PTTK. 
4 marca
Koncert zespołu Ted Nemeth w sali kameralnej KOK-
u o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł. 
9 marca
Sportowa Gala Powiatowa, organizowana przez
Wielkopolską Gazetę Lokalną KROTOSZYN - o
godz. 18.00 w restauracji Leśniczówka.
14 marca
III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz.
10.00-14.00 w hali widowiskowej przy ulicy
Olimpijskiej

Koź min Wlkp.

10 marca

Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp. 

w Tenisie Stołowym o godz. 9.00 w hali sportowej 

przy ulicy Strzeleckiej. 

Warsztaty animacji plakatowej 

w godz. 11.00-13.00 

w koźmińskim Ośrodku Kultury. 

PODRÓŻE

Półtora roku na południowym biegunie
Ze spół Szkol no -Przed szkol ny im. M.
Ko nop nic kiej w Bo rzę cicz kach zor -
ga ni zo wał 11 lu te go IX Bie sia dę Se -
nio rów. Za ba wa trwa ła do póź nych
go dzin wie czor nych. 

Se nio rzy ba wi li się wspa nia le.
Nad opra wą mu zycz ną czu wał Bar tosz
Goź dzie la. At mos fe ra by ła przed nia. Nie
bra ko wa ło chęt nych do so lo we go śpie wu. 

Nie wąt pli wą atrak cją był wy stęp gru py
te atral nej Ak to rzy ny, dzia ła ją cej przy szko -
le. Se nio rzy obej rze li „Ku chen ne re wo lu cje
Mag dy Ges sler” i skosz to wa li przy go to wa -
nych do de gu sta cji ka na pek. By ła też lo te ria
fan to wa z atrak cyj ny mi na gro da mi.

(NO VUS)

BORZĘCICZKI

Zabawa z seniorami
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Co raz mniej cza su po zo sta ło mi kro -
przed się bior com na prze sła nie
pierw sze go JPK_VAT (do 26 lu te go).
Jak in for mu je Mi ni ster stwo Cy fry za -
cji, aby mieć pew ność sku tecz nej re -
ali za cji te go obo wiąz ku, war to jak
naj szyb ciej za ło żyć Pro fil Za ufa ny,
a dzię ki nie mu szyb ko i bez piecz nie
wy słać do ku men ty do sys te mu
skar bo we go. 

Od 1 stycz nia naj mniej si przed się -
bior cy – płat ni cy VAT, za trud nia ją cy
do 10 osób, o ob ro tach nie prze kra cza ją -
cych 2 mln eu ro rocz nie (tak że pro wa dzą -
cy jed no oso bo we dzia łal no ści go spo dar -
cze) – naj póź niej do 26 lu te go 2018 r.
po raz pierw szy mu szą wy słać do sys te mu
Mi ni ster stwa Fi nan sów Jed no li ty Plik
Kon tro l ny (JPK_VAT).

JPK_VAT prze sy ła się wy łącz nie
elek tro nicz nie. Do pod pi sa nia
JPK_VAT po trzeb ny jest bez płat ny Pro -
fil Za ufa ny (eGO) lub cer ty fi kat kwa li fi -
ko wa ny (płat ny, ko mer cyj ny spo sób au -
to ry za cji da nych). Pro fil Za ufa ny to bez -
płat ne na rzę dzie, dzię ki któ re mu moż na
za ła twić spra wy urzę do we bez wy cho -
dze nia z do mu, on li ne w ser wi sach ad -
mi ni stra cji pu blicz nej. War to za ło żyć go
jak naj szyb ciej. Pro fil Za ufa ny moż na za -
ło żyć przez In ter net na dwa spo so -
by – za po śred nic twem ban ko wo ści
elek tro nicz nej lub po twier dza jąc go
w Punk cie Po twier dza ją cym. Do dat ko -
wo, aby za pew nić płyn ny pro ces prze sy -
ła nia JPK_VAT, Mi ni ster stwo Fi nan sów
zde cy do wa ło o cza so wym uru cho mie -
niu moż li wo ści uwie rzy tel nia nia pli ku
tak zwa ny mi da ny mi au to ry zu ją cy mi. 

Po dob ne roz wią za nie funk cjo nu je
przy pod pi sy wa niu rocz ne go ze zna nia
po dat ko we go. Plik JPK_VAT moż na wy -
ge ne ro wać i wy słać np. sa mo dziel nie

i bez płat nie przy uży ciu na rzę dzi Mi ni -
ster stwa Fi nan sów (np. apli ka cji e -mi kro -
fir ma), swój pro gram księ go wy, przez biu -
ro ra chun ko we. 

By uła twić prze sy ła nie JPK_VAT
wszyst kim tym, któ rzy wy ko rzy stu ją
pro gra my księ go we, a chcą wy ko rzy stać
Pro fil Za ufa ny, Mi ni ster stwo Cy fry za cji
udo stęp ni ło de dy ko wa ną im usłu gę
do pod pi su pli ku me ta da nych
JPK_VAT. Je śli ko rzy stasz z pro gra mu
księ go we go, wy ge ne ro wa ny w pro gra -
mie plik me ta da nych JPK_VAT
przed wy sła niem mo żesz pod pi sać
przy po mo cy ww. usłu gi. W tym ce lu
wy bierz przy cisk „Pod pisz plik” i za lo guj
się do swo je go Pro fi lu Za ufa ne go. Do daj
pra wi dło wo przy go to wa ny w pro gra mie
księ go wym plik me ta da nych JPK_VAT,
a na stęp nie pod pisz go Pro fi lem Za ufa -
nym z wy ko rzy sta niem ko du au to ry za -
cyj ne go, któ ry otrzy masz SMS -em. Za -
pisz plik na dys ku swo je go kom pu te ra,
a na stęp nie prze ślij za po mo cą swo je go
pro gra mu księ go we go. Plik JPK_VAT
moż na też prze słać za po mo cą apli ka cji
udo stęp nio nych przez Mi ni ster stwo Fi -
nan sów.

In for ma cje w za kre sie za kła da nia
Pro fi lu Za ufa ne go (eGO) moż na uzy -
skać, ko rzy sta jąc z in fo li nii Kra jo wej In -
for ma cji Skar bo wej. Wy star czy od po -
nie dział ku do piąt ku, w godz. 7.00-
18.00, za dzwo nić pod nu -
mer 801 055 055 (z tel. sta cjo nar nych)
lub 22 330 03 30 (z tel. ko mór ko wych).
Po wy bra niu w sys te mie za po wie dzi nu -
me ru 7 na stą pi prze kie ro wa nie do kon -
sul tan tów w Mi ni ster stwie Cy fry za cji,
któ rzy od po wie dzą na wszel kie py ta nia,
zwią za ne z za kła da niem i po twier dza -
niem bez płat ne go Pro fi lu Za ufa ne go
(eGO). 

OPRAC. (NO VUS)

FINANSE

Podpisz i wyślij JPK_VAT 
z Profilem Zaufanym 

Ośro dek Kul tu ry w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim za pra sza do udzia łu w kon -
kur sie pla stycz nym „Naj pięk niej sze
pi san ki”. Za ba wa jest prze zna czo na
dla dzie ci i mło dzie ży, przed szko li,
szkół pod sta wo wych, gim na zjów
i szkół po nad gim na zjal nych. Pra ce
moż na zgła szać do 14 mar ca.

Kon kurs od by wał się bę dzie w czte -
rech ka te go riach wie ko wych: do 6 lat, 7-
10 lat, 11-14 lat, 15 lat i wię cej. Jak mó wi
re gu la min, pra ce mo gą być do star czo ne
in dy wi du al nie lub zbio ro wo, z za łą czo -

nym imien nym wy ka zem i po dzia łem
na ka te go rie wie ko we. 

Pra ca trój wy mia ro wa po win na być wy -
ko na na na wy dmusz kach, zro bio na z ma sy
sol nej, form sty ro pia no wych lub wy ko na na
in ną tech ni ką przy po mi na ją cą jaj ko. Pra ce
kon kur so we ma ją być wy ko na ne sa mo dziel -
nie, nie po win ny być wcze śniej pu bli ko wa ne. 

O da cie i miej scu fi na łu lau re aci zo sta ną
po wia do mie ni li stow nie. Ju ry kon kur so we
przy zna na gro dy i wy róż nie nia, ufun do wa ne
przez or ga ni za to ra, we wszyst kich ka te go riach
wie ko wych. Wy róż nie niem bę dzie rów nież
eks po zy cja prac na wy sta wie po kon kur so wej.

Or ga ni za tor oraz ju ry ma ją pra wo do osta tecz -
nej in ter pre ta cji re gu la mi nu ipo dzia łu na gród.

Po nad to or ga ni za tor ma pra wo wy łą -
cze nia spod ob rad ju ry prac nie speł nia ją -
cych wy mo gów re gu la mi nu, jak rów nież
nie este tycz nie wy ko na nych lub uszko -
dzo nych w trans por cie pocz to wym. Pra ce
na gro dzo ne po zo sta ną wła sno ścią or ga ni -
za to ra. Pra ce nie na gro dzo ne bę dzie moż -
na ode brać oso bi ście w cią gu dwóch ty go -
dni po za koń czo nej wy sta wie w Ośrod ku
Kul tu ry przy ul. Flo riań skiej 18a. 

Na de sła nie prac jest rów no znacz ne
z ak cep ta cją wa run ków re gu la mi nu,
a tak że wy ra że niem zgo dy na prze twa rza -
nie da nych oso bo wych uczest ni ka.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Konkurs na najpiękniejszą pisankę
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Z ko lej ną cie ka wą ini cja ty wą wy cho dzi
do no wych za wod ni ków Sto wa rzy sze -
nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta. Tym ra -
zem w klu bie Bi la od bę dzie się Za kła -
do wy Tur niej Ste el Dar ta o Pu char Prze -
wod ni czą ce go NSZZ So li dar ność, skie -
ro wa ny do  pra cow ni ków fir my Mah le. 

Ini cja to ra mi za wo dów są Sto wa rzy sze -
nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta oraz NSZZ So -
li dar ność. – Fir ma Mah le jest jed ną z naj -
więk szych w po wie cie kro to szyń skim. Ma -
my na dzie ję, że znaj dzie my wśród pra cow -
ni ków wie lu mi ło śni ków po pu lar nych lo tek,
któ rzy po wal czą o triumf w tur nie -
ju – stwier dza Prze my sław Paw lic ki, pre zes
SKLD. 

Za wo dy od bę dą się w so bo tę, 3 mar ca.
Po czą tek o go dzi nie 18.00. Uczest ni cy ry -
wa li zo wać bę dą w trzech ka te go riach – mę -
skiej, żeń skiej i pra cow ni ków, któ rzy są
człon ka mi SKLD. Dla naj lep szych prze wi -
dzia no pu cha ry oraz na gro dy rze czo we.
Wię cej in for ma cji uzy skać moż na u Krzysz -
to fa Ka sprza ka i Prze my sła wa Paw lic kie go. 

Udział w tur nie ju jest bez płat -
ny. – Nad prze bie giem zma gań czu wać bę dą
do świad cze ni dar te rzy, któ rzy bę dą li czyć
punk ty w po je dyn kach. Za pra sza my wszyst -
kich mi ło śni ków dar ta do udzia łu w pierw -
szym za kła do wym tur nie ju o Pu char Prze -
wod ni czą ce go NSZZ So li dar ność. Gwa ran -
tu je my zdro wą ry wa li za cję i świet ną za ba -
wę – za chę ca P. Paw lic ki. (GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM
Turniej o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność 

Na po cząt ku lu te go w sie dzi bie ZP
LOK od by ły się in dy wi du al ne wa len -
tyn ko we za wo dy strze lec kie z bro ni
pneu ma tycz nej. W szran ki sta nę -
ło 28 za wod ni ków i za wod ni czek.

W za wo dach star to wa li za wod ni cy ze
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych oraz se nio rzy.

Nad prze bie giem ry wa li za cji czu wał sę -
dzia – An to ni Azgier. Zma ga nia skła da ły
się z dwóch kon ku ren cji – strze la nia z ka -
ra bi nu pneu ma tycz ne go oraz rzu tów lot -
ka mi. Su ma punk tów de cy do wa ła o koń -
co wej kla sy fi ka cji. 

W ka te go rii mło dzi czek wy gra ła
Mar ty na Wa sie lak (143 pkt.), przed Mar -
tą So snow ską (112 pkt.) oraz Pa try cją Ko -

czu rą (91 pkt.). W gro nie mło dzi ków
trium fo wał Ma te usz Sro ka (127 pkt.),
któ ry wy prze dził Bo ry sa Sta szew skie go
(107 pkt.) i Bar to sza Wi zne ra (74 pkt.). 

Wśród ju nio rek naj lep sza by ła Mo -
ni ka Jad czak (137 pkt.), a na ko lej nych
miej scach zna la zły się Iwo na Kar że wicz
(110 pkt.) i Ka ta rzy na Mar sza łek (101
pkt.). W ju nio rach pierw szy był Ma -
riusz Min ta (114 pkt.), wy prze dza jąc
Ro ber ta Wa sie la ka (109 pkt.) i Pio tra
Jad cza ka (79 pkt.). 

Do dat ko wo prze pro wa dzo no strze -
la nie z pi sto le tu pneu ma tycz ne go dla
pań i pa nów. Wśród ko biet wy gra ła I.
Kar że wicz (67 pkt.), a za nią upla so wa ły
się M. Jad czak (50 pkt.) i Ani ta Jad czak
(48 pkt.). W strze la niu pa nów zwy cię -
żył R. Wa sie lak (86 pkt.), dru gi był M.
Min ta (79 pkt.), a trze ci – P. Jad czak
(63 pkt.).

Dy plo my i na gro dy rze czo we, ufun -
do wa ne przez Za rząd Po wia to wy LOK
w Kro to szy nie, wrę cza li Je rzy Lech, wi ce -
pre zes ZP LOK, oraz A. Azgier. 

(GRZE LO)

LOK 

Walentynkowe strzelanie 

Dzię ki wy gra nej w szó stym tur nie ju
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta Nor bert
Pe cy na zrów nał się punk ta mi w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej z Jac kiem Cie -
śla kiem. W roz gryw kach pań prze -
wa gę nad ry wal ka mi po więk sza
ubie gło rocz na trium fa tor ka, An na
Ko wal czyk. 

Szó sty z dwu na stu za pla no wa nych
tur nie jów nie był uda ny dla miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go. Wśród pa nów
do pie ro na dzie wią tej po zy cji upla so wał się
Ja cek Cie ślak. Ma ją cy 47 punk tów w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej dar ter roz po czął od wy -
gra nych z Prze my sła wem Paw lic kim (3: 0)
oraz To ma szem Ste fa nem (3: 1). Na stęp -

nie uległ Do mi ni ko wi Szym ko wia ko wi
(2: 3) i Kon ra do wi Paw łow skie mu (0: 2).
Tur niej wy grał Nor bert Pe cy na, któ ry te go
dnia nie miał so bie rów nych. W fi na le po -
ko nał Prze my sła wa Szla chet kę (5: 2). 

Nasz po wiat re pre zen to wa li Prze my -
sław Sa wic ki (9-12 miej sce), Pa weł Paw lic ki
(9-12), T. Ste fan (13-16), Ad rian Ja siń ski
(17-24), Prze my sław Paw lic ki (17-24)
i Wło dzi mierz Skal ski (25). War to pod kre -
ślić, że mak sy mal ną licz bę punk tów w tur -
nie ju rzu ci li N. Pe cy na i Bar tosz Der wich. 

W gro nie ko biet już 14 punk tów
prze wa gi nad dru gą w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej Ewą Paw lic ką ma An na Ko wal czyk.
Po cho dzą ca z Ostro wa Wlkp. dar ter ka
roz po czę ła tur niej od wy gra nej z We ro ni -
ką Kar wik (3: 0). Na stęp nie nie spro sta ła
Iza be li Ba jer (0: 3), a po le wej stro nie dra -
bin ki ogra ła Mar tę Paw lic ką (2: 1), W.
Kar wik (2: 1) oraz Ilo nę Ku zno wicz
(2: 0). W fi na le zre wan żo wa ła się I. Ba jer,
zwy cię ża jąc 4: 0. Na naj niż szym stop niu
po dium upla so wa ła się kro to szy nian -
ka – I. Ku zno wicz.

(GRZE LO)

DART 

Rozgrywki ligowe na półmetku



Bar dzo do brze spi sa li się re pre -
zen tan ci Olim pij czy ka Sul mie -
rzy ce na Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju Za pa śni czym o Pu char
Mia sta Bie la wa. Na si za wod ni -
cy zdo by li czte ry me da le.

Za wo dy od by ły się
w dniach 16-17 lu te go. Ry wa li za cja
to czy ła się w ka te go riach ju nio rów,
ka de tów, mło dzi ków oraz dzie ci.
W tur nie ju uczest ni czy ło aż 250 za -
wod ni ków z 20 klu bów, rów nież
z za gra ni cy – z Brna i Ostra wy.  

Spo śród za pa śni ków Olim pij -
czy ka zło ty me dal wy wal czy ła Ju -
lian na Adam ska, sre bro zdo był
Prze my sław Wi zner, a na trze cim
stop niu po dium sta nę li Igor Or li -
kow ski i Do mi ni ka Gro bel na. Z ko -
lei Szy mon Gi ba sie wicz za jął pią te
miej sce.  

W kla sy fi ka cji dru ży no wej
zwy cię ży li go spo da rze – Iron Bulls
Bie la wa, wy prze dza jąc Śląsk Mi licz
i Agros Ża ry. Klub z Sul mie rzyc
upla so wał się na dzie wią tej po zy cji. 

(AN KA) 

15Sport

BIEGI

Dobra dyspozycja naszych zawodników

W Ja ro ci nie od był się XXXIV Otwar ty
Ogól no pol ski Bieg Zi mo wy im. Ma -
ria na Mi chal skie go. Bar dzo do brze
spi sa li się bie ga cze z na sze go po -
wia tu. Sze ścio ro z nich upla so wa ło
się na po dium w swo ich ka te go riach
wie ko wych. 

Za wod ni cy mie li do po ko na nia dy -
stans 8,5 km, wy ru sza jąc na tra sę co 30
se kund. Wa run ki at mos fe rycz ne sprzy ja -
ły, tra sa by ła su cha i nie trze ba by ło zma -
gać się z pod mo kłym pod ło żem, jak to by -
wa ło w po przed nich edy cjach. 

W staw ce 60 bie ga czy naj lep szy oka -
zał się Ela sri Ab der ra him z cza -
sem 25: 58. Spo śród bie ga czy z po wia tu
kro to szyń skie go naj le piej spi sał się

Krzysz tof Ma cie jew ski, któ ry uzy skał wy -
nik 32: 05 i za jął trze cie miej sce w ka te go -
rii M30. W gro nie ko biet znów naj lep sza
by ła Ju sty na Olej ni czak, któ ra ukoń czy ła
bieg z cza sem 32: 25, wy prze dza jąc ko lej -
ną ry wal kę o pół to rej mi nu ty. 

W ka te go rii M40 zwy cię żył Ka rol
Olej ni czak (32: 09), a trze ci był Ra fał Sój -
ka (35: 26). Z ko lei w M50 wy grał Ma rian
Pocz ta (34: 50). W M61 Ser giusz Soj ka
upla so wał się na trze cim miej scu (33: 51).
Po za wy mie nio ny mi w Ja ro ci nie star to -
wa li Piotr Grzem pow ski (32: 18), Ma rek
Pie nięż ny (39: 09), Sła wo mir Ja rosz
(39: 24), Ja ro sław Mar ci niak (39: 33),
Mar cin Ko wań ski (44: 41) i Jo an na Olej -
ni czak (47: 06). 

(GRZE LO)

ZAPASY

Cztery medale dla Olimpijczyka

Przez dwa week en dy lu te go od by wa -
ły się IV Mi strzo stwa Pol ski Ha lo wej
Pił ki Noż nej. Po śród 40 zgło szo nych
ze spo łów zna la zła się tak że eki pa
z po wia tu kro to szyń skie go. Dru ży na
Tom -Kar za koń czy ła ry wa li za cję
w tur nie ju na fa zie gru po wej. 

Jed no z naj więk szych wy da rzeń fut -
sa lo wych w kra ju zor ga ni zo wa no w ha li
spor to wej li ceum ogól no kształ cą ce go
w Go sty niu. Do udzia łu zgło si ło się 40
dru żyn, któ re po dzie lo no na osiem grup.
Ze spo ły z pierw szych miejsc awan so wa ły

bez po śred nio do fa zy pu cha ro wej,
a z dru gich i trze cich po zy cji wal czy ły
w ba ra żach. 

Tom -Kar roz po czął zma ga nia od star -
cia z mi strza mi Pol ski – Na le śni ka mi
Kro bia. Mecz za koń czył się bez bram ko -
wym re mi sem. Ko lej nym prze ciw ni kiem
był te am Myj ni pod Brzo zą, któ ry zło żo ny
był z gra czy Sta li Ple szew. Kro to szyń ski
ze spół dwu krot nie mu siał grać dwie mi -
nu ty w osła bie niu i stra cił jed ne go go -
la. – Rzu ci li śmy się do od ra bia nia strat,
lecz obi ja li śmy słup ki bram ki bądź do -
brze bro nił ich gol ki per. Na wet sa mi ry -

wa le stwier dzi li, że mie li du żo szczę ścia,
wy gry wa jąc ten po je dy nek – mó wi Ję -
drzej Pacz ków, gracz Tom -Ka ru.

Zwy cię stwa w dwóch ostat nich me -
czach da ły by na szej eki pie trze cie miej sce
i moż li wość wal ki w ba ra żach. Nie ste ty,
star cie z Dre am Te amem Gmi na Ki kół
kom plet nie nie uło ży ło się po my śli Tom -
-Ka ru. Już w dru giej mi nu cie je den z kro -
to szyń skich gra czy otrzy mał czer wo ną
kart kę w kon tro wer syj nych oko licz no -
ściach i po zo sta łe 14 mi nut Tom -Kar mu -
siał ra dzić so bie w osła bie niu. Do prze rwy
prze gry wał 0: 2, a gwoź dziem do trum ny
by ła dru ga czer wo na kart ka dla jed ne go
z za wod ni ków pod ko niec me czu. 

Ostat nie spo tka nie gru po we, z Bu -
dow lań ca mi Lajsz ner Te am, za koń czy ło
się po raż ką kro to szy nian 1: 3. W ze spo -
le Tom -Ka ru za gra li Ję drzej Pacz ków,
Ka rol Kry stek, Da niel Ba ran, Ar tur Bła -
żej czak, Ad rian Stra bu rzyń ski, Ma te usz
Stra bu rzyń ski, Do mi nik Ję dr ko wiak
oraz Bar tek Ja rysz. 

– Był to bar dzo cie ka wy tur niej. Zdo -
by li śmy cen ne do świad cze nie. Już te raz
mo że my po wie dzieć, że za mie rza my
wró cić tu taj za rok i za pre zen to wać się
o wie le le piej. Dzię ku je my pre ze so wi fir -
my Tom -Kar, To ma szo wi Woj tycz ce, któ -
ry za fun do wał nam udział w tur nie ju. Był
z na mi przez ca łe za wo dy i wspie rał
w każ dym me czu – pod su mo wu je J.
Pacz ków. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Za rok wrócą silniejsi



Do Kro to szy na przy je chał am ba sa -
dor Ja po nii Shi geo Mat su to mi z mał -
żon ką. Go ście obej rze li spe cjal ny po -
kaz walk, przy go to wa ny przez na -
szych za wod ni ków, a tak że za po zna -
li się z pla na mi stwo rze nia cen trum
su mo w Kro to szy nie. 

Am ba sa do ra z mał żon ką przy wi ta li
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, Da -

riusz Ro zum – pre zes Pol skie go Związ -
ku Su mo oraz Da riusz Fa bia now ski, wi -
ce pre zes PZS. – Dla nas, ja ko dzia ła czy
Pol skie go Związ ku Su mo, to wiel ki za -
szczyt, że am ba sa dor Ja po nii po świę cił
swój czas i od wie dził nas w Kro to szy -
nie – stwier dza D. Fa bia now ski. – Shi -
geo Mat su to mi wraz z mał żon ką prze -
by wał w Pol sce od pew ne go cza su,
a Kro to szyn był ostat nim punk tem je go

od wie dzin. Dy plo ma ta miał oka zję zo -
ba czyć na szą ha lę spor to wo -wi do wi sko -
wą oraz za po znać się z pla na mi stwo rze -
nia cen trum su mo przy uli cy Olim pij -
skiej – do da je. 

Jed nym z punk tów pro gra mu wi zy ty
am ba sa do ra w Kro to szy nie był po kaz
walk z udzia łem czo ło wych za wod ni ków
w kra ju, wy wo dzą cych się z na sze go po -
wia tu – Mi cha ła Fa bia now skie go, Aro na
Ro zu ma, Ma te usza Ko niecz ne go, Ar tu ra
Pau te ra, Pa try ka Swo ry, Oska ra Kmie ci -
ka, Mi ko ła ja Mro wiń skie go i Kac pra Mi -
ko łaj czy ka. 

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy uda li się
na wspól ny po czę stu nek. – Od po cząt ku
lu te go w ha li spor to wej moż na po dzi wiać
pro jekt cen trum su mo, któ re ma po wstać
przy ośrod ku. Ma my am bit ne pla ny, aby
jesz cze w tym ro ku roz po cząć bu do wę te -
go obiek tu. Dla nas to ogrom ne przed się -
wzię cie, któ re po chło nie znacz ne środ ki
fi nan so we, dla te go mu si my się od po wied -
nio do te go przy go to wać – pod su mo wu -
je D. Fa bia now ski. 

(GRZE LO)
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Wizyta ambasadora Japonii

Za nie speł na mie siąc roz pocz nie się
run da wio sen na w pił kar skich niż -
szych kla sach roz gryw ko wych. Dru -
ży ny z po wia tu kro to szyń skie go in -
ten syw nie tre nu ją i roz gry wa ją me -
cze spa rin go we, aby jak naj le piej
przy go to wać się do li go wych po je -
dyn ków. 

Naj więk sze za mie sza nie ma my
w Bia łym Or le Koź min Wiel ko pol ski.
Po odej ściu Ma cie ja Do la ty do LKS -
-u Go łu chów pa ru za wod ni ków po dą -
ży ło w tym sa mym kie run ku, jak choć -
by Krzysz tof Cza bań ski, Igor Skow ron,
Pa weł Ma ju siak czy Da wid Do la ta. Do -
dat ko wo Mar cin Szym ko wiak za si lił
bar wy Ja ro ty Ja ro cin, a Se ba stian Wach
wró cił do GKS -u Żer ków. Ta ki stan rze -
czy prze ra ził Paw ła Ja na sa, któ ry
po nie speł na dwóch ty go dniach po rzu -
cił dru ży nę... 

Na ra tu nek wró cił do brze zna ny
w Koź mi nie Wlkp. Da riusz Ma cie jew ski,
któ re go wspar li lo kal ni za wod ni cy. – Ma -
my za so bą je den mecz spa rin go wy
z GKS -em Żer ków, któ ry wy gra li śmy
po bram ce Wojt ka Ka miń skie go – mó wi
Mi chał Wło dar czyk, kie row nik koź miń -
skich Or łów. – War to pod kre ślić, że obec -
nie w ka drze se nio rów znaj du ją się tyl ko
za wod ni cy z po wia tu kro to szyń skie go.
Na tre nin gach pa nu je do bra at mos fe ra,
dla te go z opty mi zmem pod cho dzi my
do zbli ża ją cej się run dy wio sen nej – pod -
kre śla. 

Du żo dzie je się też w Kro to szy nie.
Miej sco wa Astra w do tych cza so wych spa -
rin gach po ko na ła Kro bian kę Kro bia (4: 0)
oraz Or lę Ju tro sin (2: 0) i nie spro sta ła
wy żej no to wa nej Ostro vii Ostrów Wlkp.
(0: 2). Z dru ży ny ode szli dwaj ofen syw ni
za wod ni cy. Mi ko łaj Mar ci niak udał się
na wy po ży cze nie do Ja ro ty Ja ro cin, a Fi lip

Oleś ków do Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
Do Astry do łą czy li za to Ję drzej Pacz ków,
Ma te usz Wro nec ki, Ar ka diusz Ku świk
oraz Ka mil Czoł nik. 

Trzy me cze kon tro l ne ro ze grał Piast
Ko by lin. Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka No -
wic kie go po ko na li Or lę Ju tro sin (5: 0)
i Sar no vię Sar no wo (4: 2) oraz zre mi so wa -
li z Kro bian ką Kro bią (2: 2). Z dru ży ny
od szedł Ma te usz Oli kie wicz. Na tre nin -
gach po ja wił się po moc nik nie gdyś już
zwią za ny z Pia stem. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do rundy wiosennej

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen -
ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul -

szo wa i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie
koń czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj -
ściem był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki
te ra pii Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

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


