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NR 408

SŁUŻBA ZDROWIA

Radny doczekał się
odpowiedzi na swoją
interpelację Czytaj na str. 5

KOŹMIN WLKP. 

Uzbierali dla Niny 
11 tysięcy złotych!

Czytaj na str. 2

WTOREK 18 STYCZNIA 2022



Aktualności2 WTOREK, 18 STYCZNIA 2022

W so bo tę, 15 stycz nia, w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
zor ga ni zo wa no ak cję „Cia sto dla Ni -
ny”. Na rzecz ma łej wo jow nicz ki uda -
ło się ze brać 11 ty się cy zło tych. 

Do tej pięk nej ini cja ty wy do szło
dzię ki współ pra cy miesz kań ców Sta nie -
wa (gmi na Koź min Wlkp.) z miej sco -
wym Ko łem Go spo dyń Wiej skich
i Szko łą Pod sta wo wą nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. W so bot nie przed po łu dnie w pla -
ców ce sprze da wa no pysz ne cia sta. Ca ły
do chód z wy da rze nia prze ka za ny zo stał
na rzecz Ni ny. Miesz kań cy Koź mi -
na i oko lic sta nę li na wy so ko ści za da nia,
gdyż w kil ka dzie siąt mi nut sprze da -
no 550 po jem ni ków cia sta! Łącz nie uda -
ło się ze brać 11 000,31 zł. 

Ni na Ma ślan ka to sze ścio mie sięcz -
na miesz kan ka Sta nie wa. Dwa mie sią ce te -
mu u dziew czyn ki zdia gno zo wa no ostrą
bia łacz kę, przez co po trze bu je po mo cy.
W so bo tę wiel ką chęć po ma ga nia po ka za li
wszy scy za an ga żo wa ni w przy go to wa nie ak -
cji, jak i ci, któ rzy za ku pi li cia sto. To jed nak
nie ko niec moż li wo ści wspar cia ma łej wo -
jow nicz ki. Dziew czyn ce moż na rów nież
po móc po przez prze ka za nie 1% po dat ku
w roz li cze niu rocz nym na Fun da cję Po mo -
cy Dzie ciom z Cho ro ba mi No wo two ro wy -
mi w Po zna niu. W tym ce lu na le ży
w de kla ra cji PIT wpi sać KRS 0000023852
z do pi skiem „Ni na Ma ślan ka”. Moż na też
prze ka zać da ro wi znę na kon to fun da -
cji – PKO S.A. IV Odział Po -
znań 72 1240 3220 1111 0000 3528 659
8 – ty tu łem „Ni na Ma ślan ka”. Utwo rzo no

tak że gru pę li cy ta cyj ną na Fa ce bo oku o na -
zwie „Po móż Nin ce wró cić do do mu”. Tam
moż na wy sta wiać bądź li cy to wać róż ne
przed mio ty, a ca ły do chód zo sta nie prze -
zna czo ny na rzecz dziew czyn ki. 

– Ni na to za le d wie 6-mie sięcz -
na dziew czyn ka ze Sta nie wa, u któ rej dwa
mie sią ce te mu zdia gno zo wa no ostrą bia -
łacz kę. Ona po trze bu je na szej po mo cy.
Ca ły do chód ze sprze da ży cia -
sta – 11 000,31 zł – zo stał prze ka za ny
na po moc ma łej wo jow nicz ce. Wszyst kim
za an ga żo wa nym lu dziom do bre go ser ca
ser decz nie dzię ku je my za wspar cie i po -
moc, upie cze nie ciast oraz za kup słod ko -
ści – sko men to wał Ja cek Za wod ny,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP. 

Uzbierali dla Niny 11 tysięcy złotych!
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13 stycz nia w Cha chal ni (gmi na Zdu -
ny) do szło do po ża ru ster ty od pa -
dów. Jak się oka za ło, by ło to pod pa -
le nie.

Za wia do mie nie o po ża rze służ by ra -
tow ni cze otrzy ma ły kil ka mi nut przed po -
łu dniem. Na miej scu prócz stra ży po żar nej
zja wi li się też funk cjo na riu sze po li -
cji. – Po roz mo wie ze świad ka mi zda rze -
nia usta lo no, że spraw ca pod pa le nia ster ty
śmie ci udał się w kie run ku Kro to szy -
na – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

Nie trzeź we go 54-let nie go miesz kań -
ca gmi ny Zdu ny prze wie zio no na Po ste ru -
nek Po li cji w Zdu nach. – Męż czy znę
roz py ta no na po wyż szą oko licz ność. Przy -
znał się do pod pa le nia. Do zda rze nia do -
szło na te re nie pry wat nej po se sji, któ rej
wła ści ciel zo stał uka ra ny man da tem w wy -
so ko ści 100 zł na pod sta wie usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści w gmi nie – do dał
P. Szcze pa niak. 

Spraw cę pod pa le nia uka ra no man da -
tem w kwo cie 500 zł z art. 82 par. 1 pkt 1
do ty czą ce go spro wa dze nia za gro że nia po -
ża ro we go. 

(LE NA)

CHACHALNIA

Podpalono stertę odpadów

Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie uchwa lo no bu dżet
na obec ny rok. Rad ni by li w tej spra -
wie jed no gło śni.

Do cho dy gmi ny Ko by lin w 2022
ro ku ma ją wy nieść 38 863 070,25 zł.
Wy dat ki z ko lei za pla no wa no na po zio -
mie 43 597 555,25 zł. De fi cyt bu dże tu
w kwo cie 4 734 485 zł zo sta nie sfi nan so -
wa ny przy cho da mi z ty tu łu za cią gnię tych
kre dy tów i po ży czek na ryn ku kra jo wym
oraz z ty tu łu wol nych środ ków. 

Wy dat ki ma jąt ko we w tym ro ku
w gmi nie Ko by lin wy nio są 10 773 485 zł.
W bu dże cie za pla no wa no m. in. bu do wę
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w Smo li cach
(etap koń co wy), bu do wę dróg w Sta rym
Ko by li nie, bu do wę i prze bu do wę ul. Krob -
skiej, Wio sen nej, Sło necz nej i uli cy
na dział ce 1657, bu do wę wy nie sio ne go
bez piecz ne go przej ścia dla pie szych
przy ul. Spor to wej w Ko by li nie, wy ko na -
nie do ku men ta cji do ty czą cej prze bu do wy
chod ni ka przy ul. Gen. Si kor skie go, mo -
der ni za cję sa li gim na stycz nej i sa li lek cyj -
nej w Szko le Pod sta wo wej w Za le siu

Ma łym, za in sta lo wa nie sys te mu sy gna li za -
cji po ża ro wej w Szko le Pod sta wo wej w Ku -
kli no wie, od no wę sta wu w Ro je wie wraz
z ele men ta mi ma łej ar chi tek tu ry, bu do wę
al ta ny ogro do wej – grzyb ka w Dłu go łę ce,
bu do wę pla cu za baw w Smo li cach. 

Ko by liń scy rad ni przy ję li uchwa łę bu -
dże to wą jed no gło śnie. 

(LE NA)

KOBYLIN 

Radni jednomyślni 
w sprawie budżetu
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Aktualności 3

Ma riusz Dy mar ski, wójt gmi ny Roz -
dra żew, po in for mo wał miesz kań ców
o udo stęp nie niu po miesz czeń
Ośrod ka Zdro wia w Roz dra że wie no -
we mu le ka rzo wi. O zdro wie miej sco -
wej spo łecz no ści bę dzie te raz dbał
Jer ry Far ley.

Jer ry Far ley jest spe cja li stą me dy cy ny
ro dzin nej z dwu dzie sto let nim sta żem, ab -
sol wen tem po znań skiej Aka de mii Me -

dycz nej. Przez ostat nią de ka dę łą czył pry -
wat ną prak ty kę le kar ską w Or pi sze wie
z dy żu ra mi w kro to szyń skim szpi ta lu. 

Po cząt ko wo le karz bę dzie przyj mo wał
pa cjen tów trzy ra zy w ty go dniu. Wszy scy
miesz kań cy, po cząw szy od no wo rod ków,
bę dą mieć za pew nio ną opie kę zdro wot ną.
Or ga ni zo wa ne bę dą rów nież szcze pie nia
dzie ci we dług ka len da rza szcze pień. 

De kla ra cję wy bo ru świad cze nio bior -
cy udzie la ją ce go świad czeń z za kre su

pod sta wo wej opie ki zdro wot nej moż na
po brać w Urzę dzie Gmi ny w Roz dra że -
wie oraz u soł ty sów wsi. Wy peł nio ne de -
kla ra cje w za kle jo nej ko per cie moż na
po zo sta wić w urnie wy sta wio nej w ho lu
urzę du bądź do star czyć bez po śred nio le -
ka rzo wi pod ad res wska za ny w do ku men -
cie. Zmia na dok to ra nie wy ma ga
po wia do mie nia o tym fak cie do tych cza -
so we go le ka rza ro dzin ne go. Oso by, któ re
do ko nu ją wy bo ru le ka rza po raz pierw szy
lub dru gi w da nym ro ku ka len da rzo wym,
nie mu szą po da wać po wo du swo jej de cy -
zji. W przy pad ku osób nie peł no let nich
de kla ra cję mu si pod pi sać ro dzic lub opie -
kun praw ny. 

Przy ję cia pa cjen tów ma ją się roz po -
cząć jesz cze w stycz niu, bez po śred nio
po speł nie niu nie zbęd nych for mal no ści.
Oso by, któ re zło żą de kla ra cję i bę dą po trze -
bo wa ły kon sul ta cji le kar skiej przed uru -
cho mie niem przy jęć lub po za
wy zna czo ny mi dnia mi przy jęć, bę dą mo -
gły sko rzy stać z wi zy ty w Ośrod ku Zdro -
wia w Or pi sze wie – re je stra cja
te le fo nicz na pod nu me rem 62 721 28 40. 

OPRAC. (LE NA)

ROZDRAŻEW

Nowy lekarz rodzinny

Dwaj ucznio wie Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy -
nie otrzy ma li Sty pen dium Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów. 11 stycz nia Ro man
Olej nik, dy rek tor pla ców ki, wrę czył
im do ku ment po twier dza ją cy to wy -
róż nie nie.

Sty pen dium Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
przy zna wa ne jest uczniom, któ rzy otrzy -
ma li pro mo cję z wy róż nie niem, uzy sku jąc
przy tym naj wyż szą w da nej szko le śred nią
ocen lub wy ka zu ją szcze gól ne uzdol nie nia
w co naj mniej jed nej dzie dzi nie wie dzy
i mo gą się po szczy cić naj wyż szy mi wy ni -

ka mi w niej, a w po zo sta łych – co naj mniej
do bry mi. 

Sty pen dium otrzy ma li Ja kub Ba ra -
now ski – uczeń kla sy in for ma tycz nej tech -
ni kum – oraz Mak sy mi lian Jam ry – uczeń
tech ni kum na kie run ku re kla my. Do do -
ku men tu po twier dza ją ce go przy zna nie
sty pen dium do łą czo no list, w któ rym pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki wy ra ził prze ko -
na nie, iż nasz kraj stoi przed wiel ką szan są,
gdyż ma wspa nia łą mło dzież. Ro man Olej -
nik, dy rek tor ZSP nr 2 w Kro to szy nie, po -
gra tu lo wał sty pen dy stom w imie niu
swo im i spo łecz no ści szkol nej. 

(LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN 

Dwaj stypendyści

W mi nio nym ty go dniu na te re nie Koź -
mi na Wlkp. roz po czę ła się wy mia na
lamp ulicz nych star szej ge ne ra cji
na ener go osz częd ne lam py w tech no -
lo gii LED. Wy mie nio ne zo sta ną tak że
nie któ re słu py oświe tle nio we.

Mo der ni za cja oświe tle nia ulicz ne go
w Koź mi nie Wlkp. jest fi nan so wa na ze
środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w ra -
mach pro gra mu „SO WA – oświe tle nie ze -
wnętrz ne”. Je go ce lem jest ogra ni cza nie
emi sji dwu tlen ku wę gla do po wie trza
i zmniej sze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej.
Łącz nie wy mie nio nych zo sta nie 320
lamp, a po nad to po ja wi się 26 no wych. 

W pierw szym eta pie zo sta ną wy mie -
nio ne lam py na uli cach – Zam ko wa, Ko -
ściel na, Po znań ska, Ber nar dyń ska, Wio sny
Lu dów, Ko sy nie rów, Bo rec ka, Flo riań ska,
Be ne dyk ta z Koź mi na, Po wstań ców
Wlkp., Wierz bo wa, Cz. Czy pic kie go, Ko -
by liń ska, Wi śnio wa, Li po wa, Pod miej ska,
Strze lec ka, Zie lo na, Chła pow skie go i Kro -
to szyń ska, a tak że w Bo rzę cicz kach.

Dru gi etap obej mie uli ce – T. Grysz -
czyń skie go, No wy Ry nek, Grę bow ska,
Pod gór na, Św. Waw rzyń ca, Krót ka, Sta wo -
wa, Wod na, Glin ki, Mur na, Wa ło wa, Po -
lna i Tar go wa. In we sty cja ma być
zre ali zo wa na do koń ca kwiet nia.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
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10 stycz nia przy re mi zie Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Sul mie rzy cach od -
by ło się uro czy ste prze ka za nie sprzę -
tu dla dru hów z miej sco wej jed nost -
ki oraz z OSP Ko by lin. Na spo tka nie
przy by li sa mo rzą dow cy, par la men ta -
rzy ści, przed sta wi cie le Ko men dy
Wo je wódz kiej i Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej.

Jed nost ka OSP Sul mie rzy ce wzbo ga -
ci ła się o cięż ki ze staw na rzę dzi hy drau licz -
nych fir my Hol ma tro. Jest to sprzęt
wy so kiej kla sy, któ re go pa ra me try tech -
nicz ne są do sto so wa ne do za gro żeń wy ni -
ka ją cych z po stę pu tech no lo gicz ne go
i któ ry wy ko rzy sty wa ny bę dzie przy wy -
pad kach ko mu ni ka cyj nych czy in nych
miej sco wych za gro że niach. 

Dla OSP w Ko by li nie prze ka za no sa -
mo chód ope ra cyj ny Fiat Pun to. Po jazd ten
mo że być wy ko rzy sty wa ny za rów no w ce -
lach ad mi ni stra cyj nych, jak i do re ali zo wa -

nia bie żą cej dzia łal no ści jed nost ki, np.
do trans por tu do dat ko we go sprzę tu, wy -
po sa że nia i ra tow ni ków na miej sce ak cji,
prze wo zu osób na szcze pie nia czy też or -
ga ni za cji przed się wzięć edu ka cyj nych
w ra mach tzw. pre wen cji spo łecz nej. 

W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
Da riusz Dę bic ki – bur mistrz Sul mie rzyc,

Mi ro sław Si ko ra – se kre tarz gmi ny Ko by -
lin, bryg. Ro bert Na tu ne wicz – za stęp ca
ko men dan ta KW PSP, bryg. To masz Po -
lak – ko men dant KP PSP w Kro to szy nie,
dh Ja cek Wy bie ra ła – pre zes od dzia łu po -
wia to we go ZOSP, Jan Dzie dzi czak – se kre -
tarz sta nu, peł no moc nik rzą du do spraw
Po lo nii i Po la ków za gra ni cą, po sło wie Jan

Mo siń ski, To masz Ław ni czak, Ka ta rzy na
Sój ka. Eu ro po seł An dże li kę Moż dża now -
ską re pre zen to wa ła An na Lis, któ ra wrę -
czy ła stra ża kom ka mi zel ki od bla sko we
i prze pięk ne wy da nia „Ma zur ka Dą brow -
skie go”.

– Druh ny i dru ho wie, to wy je ste ście
te go dnia naj waż niej si. Dzi siaj jest wa sze
wiel kie świę to. Prze ka zu je my sprzęt
z wdzięcz no ści za to, co ro bi cie. Rzecz po -
spo li ta jest wdzięcz na za wa szą wie lo let nią
służ bę. Zgod nie z wa szą po nad100 -let nią

de wi zą „Bo gu na chwa łę – lu dziom na ra -
tu nek”. Je ste ście fe no me nem na na szych
zie miach, in ni mo gą nam tyl ko za zdro ścić.
Ta wspa nia ła sieć lu dzi, któ rzy dzia ła ją bez -
in te re sow nie na rzecz in nych. Ura to wa li -
ście nie jed ne mu ży cie i do by tek.
Prze cho wu je cie tak że do bre pol skie tra dy -
cje – mun du ry, musz trę, dys cy pli nę i toż -
sa mość miast. Każ dy, kto za py ta ny bę dzie
o Sul mie rzy ce, wska że pięk ną pa ra fię oraz
Ochot ni czą Straż Po żar ną – mó wił Jan
Dzie dzi czak. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco4 WTOREK, 18 STYCZNIA 2022

SULMIERZYCE

Przekazanie sprzętu dla strażaków

15 stycz nia w sa li wiej skiej w Ko na -
rze wie od był się V Zjazd Od dzia łu Po -
wia to we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP. Na spo tka niu
do ko na no wy bo ru no we go za rzą du. 

Pre ze sem Od dzia łu Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
RP zo stał To masz Ni cie jew ski (OSP Kro -
to szyn), któ ry za stą pił na tym sta no wi sku
Jac ka Wy bie ra łę. Na wi ce pre ze sów wy -
bra no Wal de ma ra Flor kow skie go (OSP
Kro to szyn) oraz J. Wy bie ra łę (OSP Koź -
min Wlkp.). No wym se kre ta rzem jest na -
to miast An drzej Wi chłacz (Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie), a skarb ni -
kiem – Grze gorz Za wod ny (OSP Ko bier -
no). Człon ka mi pre zy dium za rzą du
zo sta li Grze gorz Gro bel ny (OSP Perzy ce),
Jan Pa try as (OSP Łą giew ni ki), Da rian Pa -
szek (OSP Biad ki) oraz Hen ryk Wło dar -
czyk (OSP Roz dra żew). 

Skład za rzą du two rzą Ze no biusz Ba -

ło niak (OSP Ka niew), Pa weł Bart ko wiak
(OSP Roz dra żew), Zbi gniew Cie pły (OSP
Chwa li szew), Ma rian Bur czyk (OSP Go -
ście jew), Ar tur Ja ku bek (OSP Roz dra żew),
An drzej Mać ko wiak (OSP Ko by lin), Mi ro -
sła wa Ko wal (Urząd Miej ski w Kro to szy -
nie), Woj ciech Na glak (OSP Koź min
Wlkp.), To masz Po lak (PSP Kro to szyn),

Prze my sław Pan kie wicz (OSP Ko na rzew),
Piotr Po pów (OSP Ko by lin) i Ję drzej Zmy -
ślo ny (OSP Biad ki). 

Wy bra no też człon ków Ko mi sji Re wi -
zyj nej. Jej prze wod ni czą cym zo stał Hen ryk
Szku dłap ski (OSP Roz dra żew), za stęp cą
prze wod ni czą ce go – Da riusz Bur czyk
(OSP Ka niew), a se kre ta rzem – Piotr Mar -

sza łek (OSP Koź min Wlkp.).  Przed sta wi -
cie la mi do Za rzą du Wo je wódz kie go ZOSP
RP w Po zna niu zo sta li J. Wy bie ra ła (OSP
Koź min Wlk.) oraz T. Ni cie jew ski (OSP
Kro to szyn). De le ga ci na zjazd wo je wódz ki
ZOSP RP w Po zna niu to J. Wy bie ra ła
(OSP Koź min Wlkp.), T. Ni cie jew ski (OSP
Kro to szyn) i H. Szku dłap ski (OSP Roz dra -
żew). 

Pod czas spo tka nia wrę czo no też od -
zna cze nia dla naj ak tyw niej dzia ła ją cych

stra ża ków. Zło tym Zna kiem Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych wy róż nio -
no Eu ge niu sza Pan kie wi cza (OSP Ko na -
rzew) i W. Flor kow skie go (OSP
Kro to szyn). Me dal ho no ro wy im. Bo le sła -
wa Cho mi cza wrę czo no Je rze mu Sza kie -
lo wi (OSP Ko na rzew). Zło ty Me dal
„Za za słu gi dla po żar nic twa” otrzy mał A.
Wi chłacz (Sta ro stwo Po wia to we w Kro to -
szy nie). 

(LE NA)

KONARZEW

Strażacy wybrali nowy zarząd
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Na bieżąco 5

Na gru dnio wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ny Ja cek Za wod -
ny zło żył in ter pe la cję z proś bą
o przed sta wie nie do pu blicz nej wia -
do mo ści in for ma cji na te mat sy tu -
acji Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za -
kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy -
nie. Jak przy po mniał, cze ka na to już
od wrze śnia, co sy gna li zo wał rów -
nież na wcze śniej szych po sie dze -
niach. Kil ka dni te mu do rad ne go do -
tar ła od po wiedź na in ter pe la cję.

– W dniu 28 wrze śnia 2021r.
zwró ci łem się wnio skiem o przed sta -
wie nie rze czo wych, kon kret nych i me -
ry to rycz nych in for ma cji do ty czą cych
za koń cze nia roz bu do wy oraz po pra wy
funk cjo no wa nia szpi ta la po wia to we go
w Kro to szy nie. Dzi siaj to po na wiam.
Przy po mnę, iż kil ku krot nie py ta łem
pod czas se sji i ko mi sji o sy tu ację szpi -
ta la: je go roz bu do wę, pro ble my zwią -
za ne z za pew nie niem ob sa dy
le kar skiej i pie lę gniar skiej, sy tu ację
ma te rial ną pra cow ni ków i kwe stie wy -
po sa że nia ka dry me dycz nej w środ ki
ochro ny oso bi stej pod czas pan de mii.
Tych pro ble mów jest co raz wię cej.
Zda ję so bie z nich spra wę, bo zgła sza -
ją mi oso bi ście me dy cy (pie lę gniar ki
i le ka rze). Wiem też, że pro ble my się
na war stwia ją, mi mo że są po dej mo wa -
ne pró by ich roz wią za nia, bo kil ku -
krot nie spo ty ka łem się ze sta ro stą
kro to szyń skim i dy rek cją szpi ta la.
Trud na sy tu acja zwią za na z roz bu do -
wą szpi ta la pod czas pan de mii CO -
VID -19, zmia ny dy rek cji i odej ścia
w ostat nim cza sie le ka rzy spo wo do wa -
ły na ra że nie miesz kań ców na za gro że -

nie zdro wia. Od dłuż sze go cza su do -
cie ra ją do mnie in for ma cje o pro ble -
mach i nie po ko ju wśród ra tow ni ków
me dycz nych i pie lę gnia rek. Zwra cam
po now nie uwa gę, że spo łe czeń stwo
jest moc no za nie po ko jo ne tą sy tu acją.
Prze dłu ża ją ce się pra ce przy roz bu do -
wie i licz ne uchy bie nia, błę dy, po praw -
ki i prze dłu ża ją cy się ter min od da nia
szpi ta la, po wo du ją du że na pię cie ner -
wo we oraz wy wo łu ją ska lę po mó wień
i nie do mó wień. To nie słu ży też do bre -
mu wi ze run ko wi szpi ta la. Ko lej ny raz
pro szę o przed sta wie nie, do pu blicz -
nej wia do mo ści, ak tu al nej sy tu acji
szpi ta la po wia to we go: roz bu do wy i za -
pew nie nia ka dry me dycz nej oraz pi -
sem ną od po wiedź – czy ta my
w gru dnio wej in ter pe la cji Jac ka Za -
wod ne go (na zdjęciu). 

– W aspek cie ak tu al nej sy tu acji
szpi ta la po wia to we go w za kre sie za -
pew nia nia ka dry me dycz nej in for mu -
ję, iż po mi mo pro ble mu bra ków
ob sa dy le kar skiej szpi tal speł nia nor -
my i stan dar dy okre ślo ne prze pi sa mi
pra wa. Dzia łal ność Od dzia łu Ane ste -
zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii zo sta ła
zwie szo na m. in. z po wo du przej ścio -
wych pro ble mów ka dro wych le ka rzy
ane ste zjo lo gów. Od 1 stycz nia 2022 r.
po wo ła ny zo stał or dy na tor Od dzia łu
Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii.
Obec nie w związ ku z pa nu ją cą sy tu -
acją epi de micz ną nasz szpi tal, de cy zją
Wo je wo dy Wiel ko pol skie go, na czę ści
Od dzia łu Chi rur gii i Or to pe dii oraz
Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej
Te ra pii pro wa dzi Od dział Co vi do -
wy – od po wia da sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka.

W kwe stii roz bu do wy szpi ta la
sta ro sta in for mu je, że obiekt zo stał
pod da ny czyn no ściom kon tro l no -
-roz po znaw czym przez Ko men dę Po -
wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie, któ ra ze zwo li ła
na roz po czę cie je go użyt ko wa nia.
Sprze ci wu nie wy ra ził rów nież Pań -
stwo wy Po wia to wy In spek tor Sa ni tar -
ny w Kro to szy nie. Po za tym
in we sty cja pod da na by ła oglę dzi nom
Wo je wódz kie go Urzę du Ochro ny Za -
byt ków, al bo wiem obiekt znaj du je się
w ob sza rze wpi sa nym do re je stru za -
byt ków hi sto rycz ne go ukła du urba ni -
stycz ne go. Wszel kie uwa gi
po wyż szych or ga nów zo sta ły – jak
stwier dza S. Szczot ka – w prze wa ża -
ją cej więk szo ści zre ali zo wa ne. Ak tu -
al nie za ła twia ne są ostat nie
for mal no ści pro ce du ry po zy ski wa nia
po zwo le nia na użyt ko wa nie z nad zo -
ru bu dow la ne go.

– Po uzy ska niu sto sow nej zgo dy
na za wie sze nie funk cjo no wa nia od -
dzia łów, wy da nej przez od dział wiel -
ko pol ski Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia, roz pocz nie się pro ces prze -
no sze nia od dzia łów i ada pta cji no wo
wy bu do wa ne go obiek tu. Szpi tal ak -
tu al nie przy go to wu je się do te go pro -
ce su – pi sze da lej sta ro sta
w od po wie dzi skie ro wa nej do Jac ka
Za wod ne go. – W okre sie od 30
stycz nia 2022 r. do 14 lu te go 2022 r.
na stą pi za wie sze nie ko lej nych od -
dzia łów – w tym cza sie zmie ni swo -
ją lo ka li za cję Od dział Ane ste zjo lo gii
i In ten syw nej Te ra pii oraz od dzia ły
ze szpi ta la przy ul. Bo lew skie go, tj.
Od dział Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz ny,
Od dział No wo rod ko wy, Dzie cię cy
oraz on ko lo gia. Je ste śmy w trak cie
uzgod nień z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia, Wo je wo dą Wiel ko -
pol skim oraz oko licz ny mi szpi ta la mi
w ce lu bez piecz ne go za gwa ran to wa -
nia udzie la nia świad czeń na szym pa -
cjen tom. Bez pie czeń stwo pa cjen tów
nie zo sta ło i nie bę dzie za gro żo ne,
a w cza sie prze no sze nia od dzia łów
pa cjen ci z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go bę dą mo gli li czyć na po moc
oko licz nych szpi ta li.

S. Szczot ka od niósł się tak że
do za gad nie nia wy na gro dzeń pra -
cow ni ków kro to szyń skie go szpi ta -
la. – In for mu je my, że od 1 lip ca 2021
r. zmie nio no za sa dy usta la nia naj niż -
sze go wy na gro dze nia za sad ni cze go
nie któ rych pra cow ni ków za trud nio -
nych w pod mio tach lecz ni czych
na pod sta wie usta wy z 28 ma ja 2021
r. Usta wa ta co do za sa dy gwa ran to -

wa ła od 1 lip ca 202l r. wzrost mi ni -
mal nej pen sji za trud nio nych pra cow -
ni ków w opar ciu o umo wę o pra cę
w pod mio cie ma ją cym kon trakt
z NFZ. Wy so kość pod wyż ki za le ża ła
od przy na leż no ści do jed nej z 11
grup za wo do wych. Byt to ilo czyn
współ czyn ni ka okre ślo ne go w usta -
wie i prze cięt ne go mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia w 2020 r., któ ry
wy no sił 5 167 zł 47 gr. – ob ja śnia sta -
ro sta, do da jąc, że wie lu spe cja li stów,
przed sta wi cie li Na czel nej Izby Le kar -
skiej czy dy rek to rów szpi ta li kry ty ko -
wa ło owe zmia ny, uzna jąc je
za nie spra wie dli we. S. Szczot ka
stwier dza, że efek tem te go roz wią za -
nia jest za bu rzo na siat ka płac, któ ra
nie speł nia ocze ki wań wszyst kich
grup me dy ków. 

– Do dat ko wo wzrost wy na gro -
dze nia, wska za ny przez usta wo daw -
cę, obej mo wał tyl ko część osób
za trud nio nych w szpi ta lu, tzw. pra -
cow ni ków dzia łal no ści pod sta wo wej.
W paź dzier ni ku Mi ni ster Zdro wia
pod pi sał po ro zu mie nie z ra tow ni ka -
mi me dycz ny mi, ma ją ce na ce lu przy -
wró ce nie im tzw. do dat ku
wy jaz do we go, któ re go w wy ni ku
zmian or ga ni za cyj nych zo sta li po zba -
wie ni. W na szym szpi ta lu do da tek
ten byt ca ły czas wy pła ca ny – pi sze
da lej sta ro sta. 

Na ko niec od po wie dzi wło darz
po wia tu in for mu je, że wszy scy za trud -
nie ni w SPZOZ w Kro to szy nie pra -
cow ni cy są wy po sa że ni w środ ki
ochro ny oso bi stej na le ży cie oraz zgod -
nie z prze pi sa mi pra wa. 

(AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Radny doczekał się odpowiedzi na swoją interpelację
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Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. uchwa lo no
bu dżet na 2022 rok. Na in we sty cje
zaplanowano po nad 30 mi lio nów
zło tych. Uchwa łę bu dże to wą przy ję to
jed no myśl nie.

Łącz ną kwo tę do cho dów za pla no wa -
no na po zio mie 77 934 874 zł. Su ma wy -
dat ków w 2022 ro ku ma
wy nieść 90 842 820,79 zł. De fi cyt bu dże -
tu w kwo cie 12 907 946,79 zł zo sta nie sfi -
nan so wa ny ze środ ków ze wnętrz nych,
nad wyż ki bu dże to wej z lat ubie głych oraz
przy cho dów z kre dy tów i po ży czek. Jest to
wy jąt ko wy bu dżet, gdyż po raz pierw szy
w hi sto rii Koź mi na Wlkp. wy dat ki ma jąt -
ko we, czy li in we sty cyj ne, za pla no wa no
na tak wy so kim po zio -
mie – 31 707 024,76 zł. 

Do za dań, któ re bę dą re ali zo wa ne ze
środ ków po zy ska nych przez gmi nę w ra -
mach Pol skie go Ła du, za li czo no re wi ta li -
za cję zie le ni miej skiej w Koź mi nie
Wlkp. – 1 800 000 zł (ca łość 2 000 000
zł), re mont i re wi ta li za cję Mu zeum Zie -
mi Koź miń skiej – 900 000 zł (ca -
łość 1 000 000 zł) oraz bu do wę Par ku
Do li ny Or li wraz z prze bu do wą ba se nu
w Koź mi nie Wlkp. – 4 050 000 zł (ca -
łość 4 500 000 zł). 

Przed się wzię cia w ra mach Rzą do we -
go Fun du szu In we sty cji Lo kal nych to prze -
bu do wa dro gi w Ka nie wie (138 868,76
zł), bu do wa dro gi w Jó ze fo wie (182 000
zł), prze bu do wa ul. Le śnej w Sta rej Obrze
(200 000 zł – ca łość: 383 887 zł), bu do -
wa ka na li za cji na ul. Sta niew skiej i Po łu -
dnio wej w Koź mi nie Wlkp. (1 178

229 zł – cał ko wi ty koszt: 1 573 229 zł)
oraz prze bu do wa i mo der ni za cja kom -
plek su spor to we go w Koź mi nie Wlkp.
(600 000 zł). 

Za pla no wa no tak że in we sty cje ze
wspar ciem z bu dże tu pań stwa – bu do wę
ka na li za cji na ul. Sta niew skiej i Po łu dnio -
wej (395 000 zł), ul. Spo koj nej (1 138 342
zł) i ul. Pro stej (2 100 000 zł) w Koź mi nie
Wlkp. Po zo sta łe za da nia, prze wi dzia ne ta
ten rok, to prze bu do wa ul. Czy pic kie go
w Koź mi nie Wlkp. – etap I (1 145 199 zł),
bu do wa dro gi w Po go rzał kach Wiel kich
(550 000 zł), bu do wa ul. Wi to sa w Koź mi -
nie Wlkp. (180 000 zł), prze bu do wa ul.
Wą skiej i ul. Po przecz nej w Koź mi nie
Wlkp. (200 000 zł), bu do wa dro gi w Go -
ście je wie (100 000 zł), prze bu do wa dro gi
w Wa le ria no wie – etap I (200 000 zł), bu -
do wa dro gi w Or li (200 000 zł), bu do wa ul.
To wa ro wej w Koź mi nie Wlkp. (600 000
zł), mo der ni za cja bu dyn ku przy ul. Bo rec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. (2 003 738 zł), roz -
bu do wa bu dyn ku biu ro we go przy ul.
Flo riań skiej (1 877 000 zł), bu do wa in sta -
la cji fo to wol ta icz nych na te re nie gmi ny
w ce lu zwięk sze nia pro duk cji ener gii ze
źró deł od na wial nych (9 609 399 zł). 

Ko lej ne in we sty cje mo gą być re ali zo -
wa ne w ra mach na stęp nych na bo rów
do Pol skie go Ła du. Tu taj prze wi du je się
prze bu do wę dróg: w Sta nie wie wraz z re -
mon tem mo stu, od cin ka Czar ny Sad -Li po -
wiec, w Gó recz kach, a tak że
ter mo mo der ni za cję bu dyn ku ZSP w Bo -
rzę cicz kach. 

Koź miń scy rad ni przy ję li bu dżet jed -
no gło śnie. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Zaplanowano wiele inwestycji
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Na uli cy Rasz kow skiej w Kro to szy nie
zmo der ni zo wa no oświe tle nie. Łącz -
nie wy mie nio no sie dem na ście ener -
go chłon nych so do wych opraw
oświe tle nio wych na ener go osz częd -
ne opra wy LED. 

Po nad to wy mie nio no szes na ście słu -
pów oświe tle nio wych. Opra wy oświe tle -
nio we zo sta ły wy po sa żo ne w sys tem
ste ro wa nia Ci ty To uch. Pra ce pro wa dzo ne
by ły na od cin ku nie mal 650 me trów na ul.
Ro bot ni czej – od skrzy żo wa nia z ul. Wi to -
sa do ul. Mah le. 

Łącz ny koszt re ali za cji za da nia wy -
niósł oko ło 80 ty się cy zło tych. Środ ki
na ten cel po cho dzi ły z od pi su amor ty za -
cji, ja ką mia sto i gmi na Kro to szyn po sia da
w ka li skiej spół ce Oświe tle nia Ulicz ne
i Dro go we, któ ra jest wła ści cie lem in fra -
struk tu ry oświe tle nio wej na ul. Rasz kow -
skiej. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Nowoczesne oświetlenie na ul. Raszkowskiej

14 stycz nia w go dzi nach wie czor -
nych kro to szyń scy po li cjan ci otrzy -
ma li zgło sze nie o wy pad ku na od cin -
ku po mię dzy Star ków cem i Ła giew -
ni ka mi (gmi na Ko by lin). Sa mo chód
oso bo wy zje chał z dro gi i ude rzył
w drze wo. 

Funk cjo na riu sze po li cji na miej scu
zda rze nia usta li li, że kie ru ją cy po jaz dem
mar ki Ford Fo cus stra cił pa no wa nie nad sa -
mo cho dem na łu ku dro gi, w wy ni ku cze -
go au to ude rzy ło w drze wo. – Na miej scu
za sta no tyl ko jed ną uczest nicz kę z ob ra że -
nia mi cia ła. Po szko do wa ną oka za ła się 15-
let nia miesz kan ka Kro to szy na, któ ra
zo sta ła za bra na przez po go to wie do szpi ta -
la – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

Jak usta lo no, w sa mo cho dzie je cha -
ło pięć osób, a czte ry ucie kły w kie run ku
po la... Po li cjan ci spraw dzi li, na ko go za -
re je stro wa ny jest po jazd, po czym uda li
się do miej sca za miesz ka nia je go wła ści -
cie la. – Tam oka za ło się, że au tem mógł
po dró żo wać je den z bra ci, jed nak żad ne -
go z nich nie za sta no. Mun du ro wi pra cu -
ją cy w miej scu zda rze nia po in for mo wa li
dy żur ne go, że je den z uczest ni ków wy -
pad ku wró cił. Był to 18-let ni miesz ka -
niec gmi ny Ko by lin, w sta nie
nie trzeź wo ści. Wy nik ba da nia wska zy -

wał 0,63 mg/l al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Funk cjo na riu sze z ko by liń -
skie go po ste run ku w miej scu za miesz ka -
nia bra ci za sta li po zo sta łych uczest ni ków
zda rze nia – 16-let nią miesz kan kę gmi ny
Zdu ny i 16-let nie go miesz kań ca gmi ny
Ko by lin. Po roz mo wie z ni mi usta lo no,
że kie ru ją cym był praw do po dob nie 20-
let ni miesz ka niec gmi ny Ko by lin. Wkrót -
ce do wie zio no go na miej sce
zda rze nia – po wie dział P. Szcze pa niak. 

20-la tek był nie trzeź wy. Ba da nie wy -
ka za ło 1,00 mg/l al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu. W wy ni ku
zda rze nia 15-lat ka z Kro to szy na oraz 16-
la tek z gmi ny Zdu ny do zna li ob ra żeń cia -
ła i zo sta li prze wie zie ni do szpi ta la, gdzie
przetransportowano tak że do mnie ma ne -
go kie row cę. Wy ko na no ba da nia na za war -

tość al ko ho lu oraz środ ków odu rza ją cych
we krwi. Po prze ba da niu 20-lat ka nie
stwier dzo no prze ciw wska zań, by tra fił
do po miesz cze nia dla osób za trzy ma nych. 

Za trzy ma ny do wy ja śnie nia spra wy
zo stał rów nież je go 18-let ni brat. – Na stęp -
ne go dnia, po wy trzeź wie niu uczest ni ków
zda rze nia i ze bra niu peł nych in for ma cji,
prze słu cha niu i roz py ta niu ma ło let -
nich, 20-lat ko wi przed sta wio no za rzut kie -
ro wa nia po jaz dem w sta nie nie trzeź wo ści.
Męż czy zna przy znał się do za rzu ca ne go
mu czy nu. Za rzut ten bę dzie uzu peł nia ny
po uzy ska niu opi nii od no śnie sta nu ob ra -
żeń uczest ni ków. Po jazd mar ki Ford Fo cus
za bez pie czo no na par kin gu de po zy to -
wym – do dał ofi cer pra so wy KPP w Kro -
to szy nie. 

(LE NA)

12 stycz nia uru cho mio na zo sta ła
Sul mie rzyc ka Lo dów ka Spo łecz na.
Na ra zie znaj du je się w ze wnętrz nym
ko ry ta rzu Sul mie rzyc kie go Do mu
Kul tu ry.

Sul mie rzy ce to jed na z ośmiu wiel ko -
pol skich miej sco wo ści, któ ra otrzy ma ły do -
fi nan so wa nie na utwo rze nie spo łecz nej
lo dów ki w ra mach kon kur su „Wiel ko pol -
skie ja dło dziel nie”. Za da nie to jest re ali zo -
wa ne w ra mach „Pro gra mu ogra ni cza nia
mar no traw stwa i strat żyw no ści w Wiel ko -
pol sce na la ta 2021-2025”, a współ fi nan -
so wa ne przez sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. 

Ce lem sta wia nia spo łecz nych lo dó -
wek jest za po bie ga nie mar no wa niu żyw -

no ści w go spo dar stwach do mo wych
oraz umoż li wie nie ano ni mo we go dzie -
le nia się nad mia rem za ku pio nych pro -
duk tów z in ny mi oso ba mi, nie za leż nie
od ich sta tu su spo łecz ne go. Przed się -
wzię cie ma też aspekt edu ka cyj ny
i zmie nia men tal ność lu dzi w kwe stii
mar no wa nia je dze nia. 

Sul mie rzyc ka lo dów ka spo łecz na
pó ki co znaj du je się w ze wnętrz nym ko -
ry ta rzu Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu -
ry (po pra wej stro nie wej ścia głów ne go).
Do ce lo wo lo dów ka sta nie przy bu dyn -
ku od stro ny grzyb ka. Na lo dów ce wid -
nie je in for ma cja, ja kie pro duk ty
moż na, a ja kich nie po win no się w niej
zo sta wiać. 

OPRAC. (LE NA)

SULMIERZYCE

Lodówka już działa!

WYPADEK

Jazda w stanie nietrzeźwości zakończyła się na drzewie

Je sień i zi ma to po ry ro ku, w któ rych
na sze obu wie na ra żo ne jest na dzia -
ła nie wie lu szko dli wych dla nich
czyn ni ków. Je śli nie chce cie wy rzu -
cać znisz czo nych bu tów, z po mo cą
przyj dzie Pral nia La gu na.

Chłod niej sze mie sią ce nio są ze so bą
deszcz i śnieg. Wie le osób nie lu bi spa ce -
ro wać w ta kich wa run kach. Naj bar dziej
cier pią na tym jed nak na sze bu ty. Du ży
wpływ na ży wot ność na sze go obu wia
ma też spo sób, w ja ki je za kła da my

i zdej mu je my. Na le ży pa mię tać o po lu -
zo wa niu sznu ró wek i od pię ciu zam ków
czy sprzą czek. Na ty le, na ile to moż li -
we, po win ni śmy uni kać prze mo cze nia
bu tów. Wpły wa ono nie ko rzyst nie
na ich es te ty kę i wła ści wo ści użyt ko we.
Po wo du je m. in. od bar wie nia i de for ma -
cje. Je śli jed nak zda rzy nam się prze mo -
czyć obu wie, po win ni śmy su szyć je
w tem pe ra tu rze po ko jo wej. Pod żad nym
po zo rem nie uży waj my do te go ce lu su -
sza rek i nie sta wiaj my bu tów na lub
pod grzej ni kiem.

Je śli na sze bu ty po sia da ją już zna -
ki upły wa ją ce go cza su i śla dy znisz cze -
nia, mo że my po wie rzyć je w rę ce
za ło gi Pral ni La gu na. Dzia ła ją ca
przy ul. 23 stycz nia w Kro to szy nie
eko lo gicz na pral nia ofe ru je kom plek -
so wą usłu gę, je śli cho dzi o obu wie.
Mo że my od dać je do czysz cze nia
w środ ku, na ze wnątrz, wy czy ścić po -
de szwy i sznu ro wa dła. Pral nia po sia da
w swo jej ofer cie rów nież zło żo ną ofer -
tę re no wa cji bu tów. Sta re mu obu wiu
mo że my nadać też no we ży cie po przez
far bo wa nie. Pra cow ni cy La gu ny mo gą
tak że wy ko nać ozo no wa nie bu tów
i ich im pre gna cję.

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Wróć życie swoim butom
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11 stycz nia na dro dze kra jo wej
nr 36, na od cin ku mię dzy Ro ma no -
wem a Ku kli no wem, do szło do wy -
pad ku. Trzy oso by zo sta ły prze wie -
zio ne do szpi ta li. 

– Na miej scu pa trol ru chu dro go we -
go usta lił, iż 68-let ni miesz ka niec Kra ko -
wa, ja dąc po jaz dem do staw czym mar ki
Re nault Ma ster w kie run ku Ra wi cza, wje -
chał w tył sto ją ce go sa mo cho du Au di Q5.
Kie row ca te go au ta, 31-let ni miesz ka niec
gmi ny Ko by lin, prze pusz czał po jaz dy ja dą -

ce z na prze ciw ka, chcąc skrę cić w le wo
na par king le śny – mó wi Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Kie row ca sa mo cho du oso bo we go oraz
dwaj pa sa że ro wie zo sta li prze wie zie ni
do szpi ta li w Kro to szy nie i Ostro wie
Wlkp. Po zo sta li dwaj pa sa że ro wie po prze -
ba da niu uda li się do miej sca za miesz ka -
nia. – Jed na z osób, któ re prze wie zio no
do szpi ta la, do zna ła ob ra żeń cia ła wy ma -
ga ją cych ho spi ta li za cji po wy żej sied miu
dni – do po wia da P. Szcze pa niak. Ko men -

da Po wia to wa Po li cji w Kro to szy nie pro wa -
dzi po stę po wa nie w ce lu wy ja śnie nia oko -
licz no ści te go zda rze nia. 

(LE NA)

Stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie w stycz niu, jak
co ro ku, do sko na li li swo je umie jęt -
no ści z za kre su ra tow nic twa wod no -
-lo do we go. Ćwi cze nia prze pro wa dzo -
no na Je zio rze Od rzy kow skim.

Ćwi cze nia mia ły na ce lu utrwa le nie
wie dzy z za kre su za sad bez pie czeń stwa
oraz za gro żeń, ja kie mo gą wy stą pić w trak -
cie pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni czych
na zbior ni kach wod nych w se zo nie zi mo -
wym. Po nad to omó wio ne zo sta ły pro ce du -
ry po stę po wa nia z oso ba mi
po szko do wa ny mi w sta nie hi po ter mii.

Ra tow ni cy, w spe cja li stycz nych ubra -
niach i z wy ko rzy sta niem do stęp ne go
sprzę tu ra tow ni cze go, prze ćwi czy li spo so -
by do tar cia w jak naj krót szym cza sie
do osób prze by wa ją cych w lo do wa tej wo -
dzie, ewa ku ację i spo so by udzie la nia po -
szko do wa nym kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy w ogrze wa nym na mio cie pneu -
ma tycz nym. 

Straż po żar na ape lu je – nie wchodź my
na za mar z nię te sta wy, je zio ra, rze ki. Za -
mar z nię te zbior ni ki wod ne nie gwa ran tu -
ją bez pie czeń stwa, ni gdy nie ma my
pew no ści, że po kry wa lo do wa na ca łej po -
wierzch ni jest jed na ko wa. Ko rzy staj my tyl -
ko z bez piecz nych lo do wisk w miej scach
wy zna czo nych, gdzie jest bez piecz nie. 

Stra ża cy przy po mi na ją o moż li wo ści
or ga ni zo wa nia śli zga wek na te re nie szkół
czy osie dli. Jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, w ra mach ak cji „Bez piecz ne lo do wi -
ska 2022”, po mo gą w tym przed się wzię ciu.
Or ga ni za tor śli zgaw ki po wi nien wcze śniej
od po wied nio przy go to wać miej sce oraz
mieć po zwo le nia od wła ści cie la te re nu
na utwo rze nie lo do wi ska i po bór wo dy.

– Jak in for mu je Ko men da Głów na
PSP, od 1 grud nia mi nio ne go ro ku ro ku
straż po żar na in ter we nio wa ła na te re nie

akwe nów 455 ra zy, w tym 121 ra zy
w stycz niu te go ro ku. Nie ste ty, 20 osób
uto nę ło, a ko lej nych 25 od nio sło ob ra że -
nia. Od po cząt ku stycz nia od no to wa no już
trzy ofia ry śmier tel ne oraz trzy ran ne.
Dbaj my o swo je bez pie czeń stwo, niech
roz po czy na ją ce się fe rie zi mo we bę dą cza -
sem ra do snych, ale bez piecz nych za baw,
a nie po wo dem do zmar twień – za ko mu -
ni ko wał st. kpt. To masz Pa try as z KP PSP
w Kro to szy nie.

(AN KA)

NA DRODZE

Wypadek na krajówce

RATOWNICTWO

Strażacy doskonalą swoje umiejętności
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W po nie dzia łek, 10 stycz nia, na ul.
Ra wic kiej w Kro to szy nie sa mo chód
oso bo wy ude rzył w znak dro go wy,
a na stęp nie w bu dy nek. Kie row cę
ukra no man da tem w wy so ko -
ści 1500 zło tych.

Do zda rze nia do szło oko ło
godz. 10.30. – Jak usta lo no, miesz ka niec
gmi ny Zdu ny, kie ru ją cy sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Re nault Ko le os, nie do sto -
so wał pręd ko ści do pa nu ją cych wa run ków
dro go wych, w wy ni ku cze go po jazd zje chał

z jezd ni, ude rzył w znak dro go wy, a na stęp -
nie w ele wa cję bu dyn ku przy ul. Ra wic -
kiej – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. 

W sa mo cho dzie by ło czwo ro pa sa że -
rów, u któ rych nie stwier dzo no żad nych
ob ra żeń. Spraw ca zda rze nia był trzeź wy.
Uka ra no go man da tem w wy so ko -
ści 1500 zł. Po li cja ape lu je do kie row ców
o roz wa gę i ostroż ność, zwłasz cza gdy ma -
my do czy nie nia z trud ny mi wa run ka mi
na dro gach. (LE NA)

KROTOSZYN

Jedźmy rozważnie!



Na bieżąco 9

Ko mi sa riat Po li cji w Koź mi nie Wlkp.
po in for mo wał, że w pierw szym pół -
ro czu 2022 r. dwa miej sca na te re -
nie mia sta zo sta ną ob ję te czę sty mi
pa tro la mi. Cho dzi o dwo rzec PKP
oraz par king bu fo ro wy na ul. Kro to -
szyń skiej. 

Dla re jo nu służ bo we go nr I, ob słu gi -
wa ne go przez asp. szt. Woj cie cha Ku ła gę,
pla nem prio ry te to wym ob ję to bu dy nek
dwor ca PKP (po cze kal nia) na ul. Dwor co -
wej 1, z ko lei w re jo nie służ bo wym nr II,
ob słu gi wa nym przez asp. szt. Krzysz to fa

Grzem skie go, bę dzie to te ren par kin gu bu -
fo ro we go na ul. Kro to szyń skiej.

W związ ku z tym we wspo mnia nych
miej scach prze wi du je się czę ste pa tro le.
Ma to na ce lu wy eli mi no wa nie ta kich zja -
wisk jak uszko dze nia mie nia, za śmie ca nie,
spo ży wa nie al ko ho lu, nie oby czaj ne wy bry -
ki czy nie prze strze ga nie prze pi sów ru chu
dro go we go na par kin gu.

W przy pad ku nie po ko ją cych spo -
strze żeń oraz ujaw nie nia ja kich kol wiek
nie pra wi dło wo ści na wy mie nio nych te -
re nach po li cja pro si o kon takt z miej sco -
wą jed nost ką – nr tel. 47 775 33 40
lub 112.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Częstsze patrole w newralgicznych miejscach
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Do 7 lu te go moż na zgła szać kan dy -
da tów do na gro dy Kro to szyń ski Dąb.

Za chę ca my do udzia łu w tym przed -
się wzię ciu.

Na gro da Kro to szyń ski Dąb przy zna -
wa na jest za szcze gól ne za słu gi na rzecz
roz wo ju i pro mo cji po wia tu w pię ciu ka te -
go riach: na uka i kul tu ra, dzia łal ność go spo -
dar cza, dzia łal ność spo łecz na, sport oraz
oświa ta.

Re gu la min, wnio sek -zgło sze nie kan -
dy da ta oraz oświad cze nie -zgo da na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych są
do po bra nia na stro nie www.po wiat -kro to -
szyn.pl.

Wnio ski przyj mu je oraz wszel kich
in for ma cji udzie la Biu ro Pro mo cji i Roz -
wo ju Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie – po kój nr 2 (par ter, bu dy nek
głów ny), tel. 62 725 42 56
wew. 349, 342.

(AN KA)

POWIAT

Zgłoś kandydata do nagrody!

Od 11 stycz nia w urzę dach skar bo -
wych uru cho mio ne zo sta ły dy żu ry
po dat ko we o „Pol skim Ła dzie”. In -

for ma cje moż na uzy skać te le fo nicz -
nie lub oso bi ście, po wcze śniej szym
umó wie niu wi zy ty.

W dni ro bo cze, w go dzi nach od 8.00
do 19.00, pra cow ni cy urzę dów skar bo -
wych udzie la ją in for ma cji o no wych roz -
wią za niach po dat ko wych, za war tych
w „Pol skim Ła dzie”. Oprócz ogól no pol -
skich in fo li nii („Pol skie go Ła -
du” – 22 765 64 64 / Kra jo wej
In for ma cji Skar bo wej – 801 055 055
z te le fo nów sta cjo nar nych
lub 22 330 03 30 z te le fo nów ko mór ko -
wych) w wiel ko pol skich urzę dach skar -
bo wych uru cho mio no spe cjal ne in fo li nie
do ty czą ce zmian po dat ko wych, wpro wa -
dzo nych we wspo mnia nym pro gra mie.
Nu me ry te le fo nów są do stęp ne w ser wi -
sie www.wiel ko pol ska.kas.gov.pl.

OPRAC. (LENA)

POLSKI ŁAD

Dyżury w skarbówce
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Kultura 11

W ju bi le uszo wej 30. edy cji Ogól no -
pol skie go Tur nie ju Po etyc kie go „Au -
to por tret Je sien ny” ju ry przy zna ło
sie dem na gród. Lau re aci zo sta ną
uho no ro wa ni 22 stycz nia w Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry.

W szran ki mo gli sta nąć po eci nie zrze -
sze ni bądź oso by bę dą ce człon ka mi związ -
ków twór czych. Utwo ry zgło szo ne
do kon kur su nie mo gły być wcze śniej ni -
gdzie pu bli ko wa ne (rów nież w for mie elek -
tro nicz nej) ani na gra dza ne w in nych
kon kur sach po etyc kich, mu sia ły być pod pi -

sa ne imie niem i na zwi skiem au to ra. Wier -
sze moż na by ło zgła szać do 10 grud nia. 

Na de sła ne pra ce oce nia ło ju ry
w skła dzie: Ma ciej Woź niak (prze wod ni -
czą cy), Adam Wie de mann, Le szek Zięt -
kie wicz i Be ata Ulbrych. Pod czas
dwu dnio wych ob rad oce nie pod da -
no 172 ze sta wy wier szy. 

Za naj lep szy uzna no ze staw wier szy
z go dłem ZA LOT KA Mał go rza ty Ty pel
z Mysz ko wa. Na dru giej lo ka cie ex aequo
upla so wa li się Ma rek Ma ty jan ka z War sza -
wy (Ma no de Boss) oraz Piotr Pią tek z Ko -
ło brze gu (Esca mo les). Przy zna no też dwie

rów no rzęd ne trze cie na gro dy, któ re tra fi -
ły do An ny Pi li szew skiej z Wie licz ki
(SZPUNT) i Jac ka Świł ło z Ole śni cy (FI LI -
GRAM). Ju ry wy róż ni ło tak że ze staw
wier szy z go dłem KĄT PRO STY Ma rze ny
Ja wor skiej z War sza wy oraz FIN FA Pio tra
Te gne ro wi cza z Wro cła wia.

Lau re aci zo sta li za pro sze ni na wie czór
jaz zo wo -po etyc ki, któ ry bę dzie pod su mo -
wa niem tur nie ju. Za pla no wa no go na 22
stycz nia w Kro to szyń skim Ośrod ku Kul -
tu ry. Po słu chać bę dzie moż na wów czas ze -
spo łu Tu bis Trio.

(LE NA)

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY 

Poznaliśmy zwycięzców poetyckiego konkursu

W ra mach cy klu „Ja, ar ty sta” Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na pre -
zen tu je twór czość mło dych miesz -
kań ców re gio nu. Tym ra zem w książ -
ni cy moż na obej rzeć wy sta wę ry sun -
ków An ny Mar sza łek.

Mło da ar tyst ka miesz ka w Do brzy cy
i jest uczen ni cą ósmej kla sy Szko ły Pod sta -
wo wej im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w tym mie -
ście. In te re su je się hi sto rią, a szcze gól nie
mo dą XIX i XX wie ku, z któ rej czer pie du -
żo in spi ra cji. Ry su je me to da tra dy cyj ną,

głów nie kred ka mi, far ba mi, ołów ka mi
i mar ke ra mi.

Bi blio te ka w Kro to szy nie jest miej -
scem, któ re A. Mar sza łek lu bi i czę sto je

od wie dza. Eks po zy cja znaj du je się na dru -
gim pię trze książ ni cy. Moż na ją obej rzeć
do koń ca lu te go. Za pra sza my.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Wystawa rysunków Anny Marszałek
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11 stycz nia ogło szo no wy ni ki Pu cha -
ru Pol ski w Rol nic twie Pre cy zyj nym.
Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
im. Jó ze fa Mar ciń ca w Koź mi nie
Wiel ko pol skim upla so wał się na wy -
so kiej lo ka cie.

Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie
sto so wa nia in no wa cyj nych roz wią zań
w go spo dar stwie oraz udo stęp nie nie spe -
cja li stycz nej wie dzy i na gra dza nie umie jęt -
no ści jej za sto so wa nia. W ra mach tur nie ju
spe cja li ści 365Farm Net, CLA AS Pol ska
i Mi che lin Pol ska prze pro wa dzi li dzie więć
wy kła dów. Póź niej uczest ni cy mu sie li
zmie rzyć się z te stem. Oprócz po praw no -
ści od po wie dzi li czył się tak że jak naj krót -
szy czas. 

W Pu cha rze Pol ski w Rol nic twie In no -
wa cyj nym wzię li udział ucznio wie Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych im. Jó ze fa
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp., nad któ ry -
mi pie czę spra wo wał mgr inż. Mar cin Bo -

row czyk. W kon kur sie wy star to wa ło 120
szkół. Koź miń ska pla ców ka upla so wa ła się
na wy so kim 19. miej scu w kra ju i na trze -
cim w Wiel ko pol sce. 

W zma ga niach trwa ją cych od paź -
dzier ni ka do grud nia uczest ni czy ło 11
koź miń skich uczniów. W kla sy fi ka cji in -
dy wi du al nej na 93. lo ka cie zna lazł się

Kac per Ko wal, a na 101. po zy cji upla so -
wał się Grze gorz Ta la ga. W kon kur sie
star to wa li tak że Łu kasz Ko złow ski, Łu -
kasz Ko sta no wicz, To masz Sta niek, Woj -
ciech Jan kow ski, Ro bert Kon ra dy, Ja kub
Pa nek, Ka rol Ko cel, Piotr Dzię cioł oraz
Mi chał Szczot ka. 

(LE NA)
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ZSP KOŹMIN WLKP.

Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym

Zgro ma dze nie Ogól ne PAN 3 grud -
nia do ko na ło wy bo ru człon ków rze -
czy wi stych i człon ków ko re spon den -
tów Pol skiej Aka de mii Na uk oraz
Aka de mii Mło dych Uczo nych PAN.
Wśród wy bra nych ko re spon den tów
zna lazł się Ja nusz Ry ba kow ski – po -
cho dzą cy z Kro to szy na le karz psy -
chia tra i pro fe sor Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Po zna niu.

Sta tus człon ka ko re spon den ta Pol -
skiej Aka de mii Na uk przy słu gu je J. Ry ba -
kow skie mu od 1 stycz nia 2022
do ży wot nio. Swo ją funk cję bę dzie peł nił
w Wy dzia le V Na uk Me dycz nych. Człon -
ko wie PAN są wy bie ra ni przez Zgro ma -
dze nie Ogól ne spo śród uczo nych, któ rzy
wy róż nia ją się szcze gól nym do rob kiem
na uko wym i au to ry te tem oraz po sia da ją
nie po szla ko wa ną opi nię. W su mie licz ba
człon ków nie mo że prze kro czyć 350.
Czło nek kra jo wy bie rze udział w pra cach
Zgro ma dze nia Ogól ne go aka de mii, wy -
dzia łu, od dzia łu, ko mi te tu na uko we go
i pro ble mo we go. Skła da co rocz nie spra -
woz da nie ze swo jej dzia łal no ści wi ce pre -
ze so wi aka de mii, nad zo ru ją ce mu pra cę
da ne go wy dzia łu. 

J. Ry ba kow ski szko łę pod sta wo wą i Li -
ceum im. Hu go na Koł łą ta ja ukoń czył w ro -
dzin nym Kro to szy nie. Dy plom le kar ski
uzy skał na Aka de mii Me dycz nej w Po zna -
niu (obec nie Uni wer sy tet Me dycz ny)
w 1969 r. Na tej uczel ni zdo by wał ko lej ne
stop nie na uko we i awan se aka de mic -
kie – dok to rat w 1973 i ha bi li ta cję w 1980
r. Obie je go roz pra wy do ty czy ły le cze nia
na wro tów cho rób psy chicz nych li tem. Ty -

tuł na uko wy pro fe so ra na uk me dycz nych
otrzy mał w 1990 r.

Na je go do ro bek na uko wy skła da się
sze reg opra co wań ory gi nal nych, pu bli ko -
wa nych m. in. w ta kich cza so pi smach jak
„Mo le cu lar Psy chia try”, „The Ame ri can Jo -
ur nal of Psy chia try”, „JA MA Psy chia try”,
„The Lan cet”, „Neu rop sy cho bio lo gy” czy
„Psy chia tria Pol ska”. J. Ry ba kow ski jest
człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia -
trycz ne go. W la tach 1998-2001 był je go
pre ze sem.

OPRAC. (FE NIX)

NAUKA

Janusz Rybakowski członkiem
Polskiej Akademii Nauk
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Mi nio ny rok był trud ny dla spor to we -
go śro do wi ska. Mi mo to za wod ni cy
róż nych dys cy plin sta ra li się od no sić
suk ce sy na ty le, na ile by ło to moż li -
we. O tym, ja ki był mi nio ny rok dla
re pre zen tan tów UKS Olim pij czyk
Sul mie rzy ce, z tre ne rem Ra fa łem
Pa ta la sem roz ma wia ła Mar le na Su -
cho dol ska. 

Za na mi 12 ko lej nych mie się cy
wy stę pów za pa śni ków UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce. Jak Pan oce nia mi -
nio ny rok w wy ko na niu swo ich
pod opiecz nych?

– Mi nio ny rok oce niam bar dzo
do brze. Szcze gól nie war te pod kre śle -
nia jest to, że w 2021 ro ku zdo by li śmy
dwa me da le pod czas mi strzostw Pol -
ski. Oprócz za wo dów by li śmy też
na trzech obo zach. W fe rie zi mo we
uczest ni czy li śmy w ty go dnio wym
obo zie w Po zna niu. W lip cu po je cha -
li śmy bu do wać wy trzy ma łość do Za -
ko pa ne go. Z ko lei w sierp niu za bra łem
gru pę mło dzie ży na ty go dnio wy obóz
do Mię dzy wo dzia. 

Ja kie by ły naj więk sze suk ce sy za -
wod ni ków sul mie rzyc kie go klu bu
w mi nio nym ro ku?

– Za pa sy są dys cy pli ną olim pij ską,
więc ry wa li za cja jest bar dzo du ża.
Do naj waż niej szych osią gnięć na szych
za pa śni ków bez wąt pie nia mo że my
za li czyć srebr ny me dal Mi strzostw
Pol ski Mło dzi czek w Za pa sach, zdo by -
ty przez Ni ko lę Kro ma rek, oraz brą zo -
wy krą żek mi strzostw Pol ski w su mo,
któ ry wy wal czył Szy mon Gi ba sie -
wicz. Suk ce sem by ło też za ję cie pią te -
go miej sca przez Prze my sła wa
Wi zne ra na Mi strzo stwach Pol ski Ju -
nio rów Młod szych w Za pa sach oraz
siód ma lo ka ta Do mi ni ki Gro bel nej
rów nież w mi strzo stwach kra ju. 

Czy w klu bie z ro ku na rok przy -
by wa tre nu ją cych, czy jed nak od dłuż -
sze go cza su w Olim pij czy ku jest sta łe
gro no za wod ni ków?

– Ob ser wu je my zwięk sza ją cą się
licz bę dzie ci tre nu ją cych na za ję ciach
w na szym klu bie. Pro mu je my klub
i mia sto na fe sty nach szkol nych, za wo -
dach i obo zach, czym zwra ca my uwa -
gę mło dych lu dzi, któ rzy chcą
uczest ni czyć w na szych tre nin gach.

Jak trwa ją ca od dwóch lat epi de -
mia wy pły nę ła na funk cjo no wa nie sul -
mie rzyc kie go klu bu? 

– Bez wąt pie nia pan de mia
wszyst ko spo wal nia. Mi mo to tre nu je -
my w mia rę moż li wo ści, nie tyl ko gru -
po wo, ale rów nież in dy wi du al nie. 

Ja kie spor to we ce le sta wia cie so bie
na rok 2022? 

– Na szym głów nym ce lem na naj -
bliż szy czas jest oczy wi ści po wrót
z me da lem z mi strzostw Pol ski. 

Czy za pa sy w na szym po wie cie
zmie rza ją w do brym kie run ku?

– Za pa sy ca ły czas się bu du ją. Im
więk sza ilość klu bów, tym więk sza ry wa -
li za cja. Ja ko klub je ste śmy or ga ni za to rem
co rocz nych Otwar tych Mi strzostw Po -

wia tu Kro to szyń skie go wZa pa sach Mło -
dzi czek iMło dzi ków. War to wspo mnieć,
że w tur nie ju bie rze udział zwy kle oko -
ło130 za wod ni ków iza wod ni czek zróż -
nych wo je wództw, a ry wa li za cja jest
na bar dzo wy so kim po zio mie. 

A czy w Sul mie rzy cach pa nu je do -
bry kli mat dla za pa sów? 

– Kli mat dla za pa sów w Sul mie -
rzy cach jest do bry. Wła dze sa mo rzą do -
we po zy tyw nie pa trzą na dzia łal ność
spor to wą. 

Czy wśród swo ich pod opiecz nych
wi dzi Pan przy szłe go – no men
omen – olim pij czy ka? 

– Pa trząc przy szło ścio wo, mo gę
po wie dzieć, iż kan dy da ta mi na olim -
pij czy ków są na si klu bo wi me da li ści.

WYWIAD

Dobry klimat dla zapasów

Trój bo iści ze Sto wa rzy sze nia Atletyki
Cięż kiej Ur sus Kro to szyn w mi nio -
nym ro ku nie próż no wa li i z suk ce sa -
mi ry wa li zo wa li w za wo dach. Te raz
snu ją pla ny na ko lej ne mie sią ce i za -
pra sza ją do klu bu no we, za in te re so -
wa ne tre no wa niem oso by. 

Mi nio ny rok, choć nie ła twy, ob fi -
to wał w suk ce sy na szych trój bo istów.
Za wod ni cy SAC Ur sus Kro to szyn
wzię li udział w pię ciu spor to wych im -
pre zach i tyl ko z jed nej z nich wró ci li
bez me da li. – Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją star ty na szych de biu tan tach
w gru pach ju nio rów (do 16 i do 20 lat)
oraz we te ra nów (po wy żej 40
lat) – stwier dza Szcze pan Zim mer -
mann. 

Jed ną z im prez 2021 ro ku by ły
Mi strzo stwa Pol ski Służb Mun du ro -
wych w Wy ci ska niu Le żąc, któ re od -
by ły się 29 ma ja we Wro cła wiu.
Wy star to wa ła w nich Agniesz ka Zim -
mer mann, po ka zu jąc wiel ką kla sę
i zwy cię ża jąc za rów no w ka te go rii se -
nio rek -52 kg, jak i w kla sy fi ka cji se nio -
rek open. Dzień póź niej w Ka to wi cach
na za wo dach Pu cha ru Pol ski w Trój bo -
ju Si ło wym Kla sycz nym srebr ny me -
dal w ka te go rii +74 kg ju nio rów
do lat 16 zdo był Ma ciej Pa tan, a na pią -
tej lo ka cie upla so wał się Ro bert Nie -
dziel ski, któ ry star to wał w ka te go rii
+83 kg we te ra nów 40-49 lat. 

Ko lej ny suk ces A. Zim mer mann
od nio sła w czerw cu w Kiel cach na Mi -
strzo stwach Pol ski w Wy ci ska niu
Sztan gi Le żąc. Na sza za wod nicz ka
upla so wa ła się tuż za po dium w ka te -
go rii -52 kg se nio rek. We wrze śniu
kro to szyń scy trój bo iści za mel do wa li
się w Skier nie wi cach, gdzie zor ga ni zo -
wa no Mi strzo stwa Pol ski w Trój bo ju
Si ło wym Kla sycz nym. Na szym re pre -
zen tan tom uda ło się wów czas wy wal -
czyć czte ry me da le. Srebr ny krą żek
w ka te go rii 105 kg ju nio rów do lat 16
zdo był Ma ciej Pa tan. Po dob nym osią -
gnię ciem mo że się po chwa lić Ro bert
Ja śniak, któ ry wal czył w kat. 83 kg ju -
nio rów do lat 20. W kat. +120 kg ju -
nio rów do 23 lat bez kon ku ren cyj ny

oka zał się An drzej Ru sek, a A. Zim -
mer mann za ję ła pią tą lo ka tę
w kat. 52 kg se nio rek. Z ko lei Ro bert
Nie dziel ski zdo był wi ce mi strzo stwo
kra ju w kat. 120 kg we te ra nów 40-49
lat. Na ko niec ro ku, tj. w grud niu,
Szcze pan Zim mer mann sta nął na naj -
niż szym stop niu po dium w kat. 93 kg
se nio rów na Mi strzo stwach Pol ski
w Trój bo ju Si ło wym w Pu ła wach. 

– Naj waż niej szym suk ce sem mi -
nio ne go ro ku bez wąt pie nia by ło zdo -
by cie przez Agniesz kę Zim mer mann
mi strzo stwa Pol ski służb mun du ro -
wych w wy ci ska niu sztan gi le żąc
w swo im prze dzia le wa go wym i jed no -
cze śnie w kat. open se nio rek. Dru gie
zło to dla SAC Ur sus Kro to szyn wy -

wal czył An drzej Ru sek w kat. po wy -
żej 120 kg ju nio rów do 23 lat. Zna ko -
mi cie spi sa li się też wspo mnia ni
wcze śniej de biu tan ci – Ma ciej Pa tan,
Ro bert Ja śniak i Ro bert Nie dziel ski,
któ rzy wy wal czy li srebr ne krąż ki
w naj waż niej szych za wo dach – oznaj -
mia Szcze pan Zim mer mann.

Mi nio ny rok upły nął pod zna kiem
pan de mii i to wa rzy szą cych jej ob -
ostrzeń. Sy tu acja w zna czą cy spo sób
da ła się we zna ki spor tow com. Nie
omi nę ło to rów nież kro to szyń skich
trój bo istów. – Nie ste ty, pan de mia
utrud ni ła nam dzia ła nie. Mi strzo stwa
Pol ski, któ re mia ły od być się w mar cu,
na dwa ty go dnie przed pla no wa nym
ter mi nem zo sta ły od wo ła ne. Nie da ło
nam to po wo dów do ra do ści, szcze gól -
nie, że by li śmy bar dzo do brze przy go -
to wa ni. Na szczę ście uda ło nam się
wy star to wać w grud niu, czy li w dru -
gim wy zna czo nym ter mi nie – zdra -
dza trój bo ista. 

Wszy scy li czy my na to, że świat
w koń cu wró ci do nor mal no ści. Je śli
cho dzi o za wod ni ków SAC Ur sus
Kro to szyn, to nie za mie rza ją oni spo -
czy wać na lau rach, a wręcz prze ciw -

nie – ma ją pla ny i chcą roz wi jać swo -
ją dzia łal ność. – Nie chciał bym oczy -
wi ście za pe szać, ale pó ki co 2022 rok
za po wia da się na praw dę obie cu ją co.
Ma my ko lej ną gru pę osób chcą cych
spraw dzić swo je si ły w trój bo ju si ło -
wym i to już wkrót ce, bo na kwiet nio -
wych za wo dach dla de biu tan tów.
Oprócz te go je ste śmy w trak cie pro -
ce dur na po zy ska nie do fi nan so wań
z Urzę du Miej skie go oraz Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie, któ re
bez wąt pie nia by ły by klu czo we dla
na sze go funk cjo no wa nia i dal sze go
roz wo ju. Li czę tak że na du żo wyż szą
fre kwen cję wśród star szych za wod ni -
ków, po wra ca ją cych po prze rwie
do tre no wa nia. Ko rzy sta jąc z oka zji,
chciał bym za chę cić wszyst kich za in -
te re so wa nych tre nin giem si ło wym,
nie tyl ko w kon tek ście dźwi ga nia cię -
ża rów, kul tu ryst ki i trój bo ju si ło we -
go, ale rów nież po pra wy syl wet ki czy
re duk cji ma sy cia ła, do kon tak tu po -
przez nasz pro fil fa ce bo oko wy – Sto -
wa rzy sze nie Atle ty ki Cięż kiej Ur sus
Kro to szyn – do da je Szcze pan Zim -
mer mann. 
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Sukcesów nie brakowało


