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W śro dę od był się brie fing mi ni stra
zdro wia na te mat pią tej fa li ko ro na -
wi ru sa. W związ ku z du żym – jak wy -
ni ka z ofi cjal nych sta ty styk – wzro -
stem za ka żeń Adam Nie dziel ski po -
in for mo wał o wpro wa dze niu pra cy
zdal nej w ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Jak za zna czył szef re sor tu zdro wia,
sta ty sty ki do ty czą ce CO VID -19 są bar -
dzo po waż ne. – Nie tyl ko wkro czy li -
śmy w pią tą fa lę, ale pro gno zu je my, że
bę dzie ona się bar dzo dy na micz nie roz -
wi ja ła. Z ta ką dy na mi ką nie mie li śmy

do tej po ry do czy nie nia – stwier dził A.
Nie dziel ski. – Obec ny wy nik to już po -
nad 30 ty się cy za ka żeń na do bę. Je że li
tren dy by się utrzy ma ły, to w przy szłym
ty go dniu bę dzie my mie li już po wy -
żej 50 ty się cy za ka żeń. To sy tu acja stwa -
rza ją ca ogrom ne ry zy ko dla wy dol no ści
sys te mu opie ki zdro wot nej – do dał.

W związ ku z po wyż szym rząd
wpro wa dził pra cę zdal ną w ad mi ni stra -
cji pu blicz nej. – W naj bliż szych dniach
zo sta nie przy go to wa ne roz po rzą dze nie
epi de micz ne, któ re ta ki obo wią zek na -
ło ży na wszyst kich pra co daw ców pu -

blicz nych w ad mi ni stra cji, oczy wi ście
z wy jąt kiem tych za dań, któ re mu szą
być re ali zo wa ne na rzecz oby wa te li
w tra dy cyj nym mo de lu pra -
cy – oświad czył w śro dę mi ni ster zdro -
wia, ape lu jąc przy tym do wszyst kich
pra co daw ców o to, by zdal na pra ca sta -
ła się w mia rę moż li wo ści stan dar dem. 

A. Nie dziel ski przy po mniał rów -
nież o prze strze ga niu za sa dy DDM,
czy li o za cho wa niu dy stan su, de zyn -
fek cji rąk i no sze niu ma secz ki. Jak do -
dał, ra czej nie prze wi du je się
wpro wa dze nia lock dow nu. (AN KA)

EPIDEMIA

Praca zdalna w administracji publicznej



21 stycz nia wy cho waw cy Huf ca Pra cy w Kro to szy -
nie roz strzy gnę li kon kurs „Dzień Bab ci i Dziad -
ka – ży cze nia z OHP”. Zor ga ni zo wa no go w ra -
mach te go rocz nej ak cji „Zi ma”. 

Za da niem uczest ni ków kon kur su by ło wła sno ręcz -
ne przy go to wa nie laur ki z ży cze nia mi na ob cho dzo ne
w dniach 21 i 22 stycz nia świę to babć i dziad ków. Mło -
dzież z za an ga żo wa niem, w róż nych tech ni kach, two rzy -
ła ko lo ro we pra ce pla stycz ne dla se nio rów. 

Isto tą przed się wzię cia by ło nie tyl ko wy ko na nie kar -
tek z ży cze nia mi, ale rów nież kształ to wa nie w mło dych
lu dziach po sta wy sza cun ku i wdzięcz no ści wo bec swo ich
babć i dziad ków. Kon kurs wy zwo lił w mło dzie ży bar dzo

du żo po zy tyw nych emo cji oraz wspo mnień o tych przod -
kach, któ rzy już nie ste ty ode szli. Cho dzi ło tak że o to, by
mło de oso by do ce ni ły obec ność bab ci i dziad ka w ich ży -
ciu. Wszak na der czę sto to wła śnie oni od gry wa ją nie ba -
ga tel ną ro lę w wy cho wa niu i opie ce swo ich wnu cząt.
Dla te go na wet naj mniej szy gest po dzię ko wa nia w po sta -
ci wła sno ręcz nie zro bio nej laur ki z ży cze nia mi jest nie -
zwy kle po zy tyw nym aspek tem. 

Ko mi sja kon kur so wa wy bra ła naj ład niej sze pra ce. Ich
au to rzy zo sta li na gro dze ni upo min ka mi ufun do wa ny mi
przez Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko men dę OHP w Po -
zna niu. 

OPRAC. (AN KA)

Aktualności2 WTOREK, 25 STYCZNIA 2022

19 stycz nia w Czar nym Sa dzie (gmi -
na Koź min Wlkp.) do szło do zde rze -
nia sa mo cho du do staw cze go z cią -
gni kiem rol ni czym. Przy czy ną ko li zji
by ło nie za cho wa nie bez piecz nej od -
le gło ści mię dzy po jaz da mi.

Do zda rze nia do szło pa rę mi nut
przed go dzi ną 18.00. 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 oraz po jed nym
z OSP Czar ny Sad i OSP Roz dra żew, a tak -
że po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go. 

Cią gnik rol ni czy le żał w ro wie, a sa -
mo chód stał na dro dze. W zda rze niu bra -
ły udział czte ry oso by. Jed na do zna ła
ob ra żeń, więc za jął się nią per so nel me -
dycz ny. – 35-let nia ko bie ta, kie ru ją ca sa -
mo cho dem do staw czym mar ki Re nault
Ma ster, nie za cho wa ła bez piecz nej od le gło -
ści od po prze dza ją ce go ją cią gni ka mar ki

Ze tor, któ rym kie ro wał 63-let ni męż czy -
zna, w wy ni ku cze go au to wje cha ło w tył
po jaz du rol ni cze go – 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. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry w po -
jaz dach, a na stęp nie wspar li funk cjo na riu -
szy po li cji w kie ro wa niu ru chem

dro go wym. Na ko niec dzia łań z jezd ni
usu nę li po zo sta ło ści po ko li zji, któ re stwa -
rza ły za gro że nie dla in nych użyt kow ni ków
dro gi. 

Obo je kie ru ją cy by li trzeź wi. Ko bie ta
zo sta ła uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 1500 zł. 

(LE NA)

NA DRODZE 

Wysoki mandat za nieostrożność 
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Przygotowali laurki dla swoich babć i dziadków  
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Aktualności 3

W niedzielę, 23 stycznia, minęła 77.
rocznica wyzwolenia Krotoszyna
spod okupacji hitlerowskiej. Z tej
okazji delegacje złożyły kwiaty w
dwóch miejscach pamięci. 

Tego dnia w południe delegacje
Urzędu Miejskiego oraz Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie spotkały się
na rynku, aby złożyć kwiaty pod tablicą
upamiętniającą przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego w powiecie
krotoszyńskim - Antoniego
Piaczyńskiego ps. Maria Jazłowiecki
(delegata rządu RP na powiat), kapitana
Edwarda Bączkowskiego ps. Tata
(inspektora rejonowego AK),
podporucznika Józefa Pukackiego ps.
Wiktor (szefa Sztabu Inspektoratu AK),
podporucznika Stefana Kurzawskiego
ps. Kalina (komendanta Obwodu AK).
Wszyscy czterej zostali zamordowani w
obozie Żabikowo w 1944 roku. 

Następnie delegacje udały się na ul.
Przemysłową, gdzie złożono wiązanki
pod tablicą upamiętniającą mieszkańców
poległych w walce o wyzwolenie
Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej -
Antoniego Klimczaka, Antoniego
Gałeckiego i Kazimierza Chybę.

*
W wyniku rozpoczęcia na

początku 1945 roku wielkiej
ofensywy Armii Czerwonej i odwrotu
wojsk hitlerowskich 18 stycznia
mieszkający w Krotoszynie Niemcy
zaczęli się ewakuować. 23 stycznia
nadchodzące ze wschodu wojska

radzieckie, należące do I Frontu
Ukraińskiego, zmusiły przebywające
w Krotoszynie oddziały niemieckie do
wycofania się.

Niemcy, opuszczając w panice
miasto, postanowili zniszczyć tory i
inne obiekty kolejowe, aby utrudnić
Armii Czerwonej dalszy marsz na
zachód, jednak napotkali opór
zorganizowany przez 30 kolejarzy pod
komendą Leona Brody (żołnierza
AK). Kolejarze dysponowali bronią
zdobytą z niemieckiego pociągu,
wykolejonego przez nich pod
Durzynem. Mając pozycje obronne na
terenie cegielni, hitlerowcy
przeprowadzili atak wzdłuż nasypu
pomiędzy ul. Koźmińską a
parowozownią. Kolejarze, wsparci
radzieckim czołgiem, odparli
nacierających Niemców, a ciężkie rany
odniósł w tej walce Edmund Spychała.

Jednocześnie do Krotoszyna
zbliżała się szpica wojsk radzieckich.
Według relacji pamiętających te
wydarzenia mieszkańców na ulicach
miasta doszło do nielicznych walk z
niemieckimi maruderami, którzy
mieli nawet zniszczyć jeden z
radzieckich wozów pancernych. Po
panicznej ucieczce Niemców ppor.
AK Władysław Kędzierski ps. Lech, na
czele grupy około 80 osób, złożonej z
ocalałych z niemieckich aresztowań
żołnierzy AK i ochotników, zajął
centrum miasta jeszcze przed
przybyciem na rynek wojsk
sowieckich. Po powitaniu Rosjan ich
dowódca przekazał komendę nad
miastem ppor. Kędzierskiemu, który,
znając zagrożenie, nie ujawnił swoich
związków z AK. Rosjanie nie pozostali
w Krotoszynie długo i ruszyli dalej na
zachód w kierunku Kobylina
(zdobytego 23 i 24 stycznia).
Zgromadzeni na rynku mieszkańcy
odśpiewali hymn i „Rotę”, a Czesław
Piaseczny (żołnierz AK) zawiesił biało-
czerwoną flagę na krotoszyńskim
ratuszu. Na rynek zaczęto również
znosić odnalezioną w mieście broń.

W nocy z 23 na 24 stycznia ppor.
Kędzierski zorganizował ochotniczy
oddział w celu zabezpieczenia miasta
przed wycofującymi się żołnierzami
niemieckimi. Rankiem 24 stycznia
grupa 17 ochotników pod

dowództwem Antoniego Gałeckiego
wyruszyła na patrol rozpoznawczy do
Starego Krotoszyna, posuwając się ul.
Sowińskiego w kierunku torów
kolejowych Krotoszyn-Ostrów Wlkp.
Oddział został zaatakowany z broni
maszynowej i ręcznej z zabudowań
cegielni. Podczas przerwy w ostrzale
Polacy próbowali zmienić zajętą
pozycję, jednak Niemcy szybko
wznowili atak, zabijając Antoniego
Gałeckiego, Kazimierza Chybę i
Antoniego Klimczaka. Wsparciem dla
atakującego cegielnię oddziału okazał
się przypadkowo radziecki czołg, który
nadjechał od strony Koźmina Wlkp.
Jego pojawienie się pozwoliło na
wyparcie Niemców z umocnionych
pozycji obronnych.

Tego samego dnia oddział
krotoszyński został zmuszony do
obrony przed posuwającą się od strony
Ostrowa Wlkp. strażą przednią
dywizji Hermann Göring. Ppor.
Kędzierski zdawał sobie sprawę, że
nieliczne i słabo uzbrojone oddziały
ochotnicze nie mają szans w walce z
hitlerowskimi wojskami pancernymi,
zorganizował więc obronę na
przedpolach Krotoszyna i rozpoczął
działania pozorujące. Utworzył sieć
ruchomych stanowisk z bronią
maszynową i rozkazał im szybkie
przemieszczanie się na samochodach
wzdłuż wyznaczonej linii obrony.

Niemcy, przekonani o tym, że
Krotoszyn został już opanowany i
umocniony przez Sowietów, ominęli
miasto od strony południowej i
północnej. Hitlerowcy cały czas byli
spychani przez podążające za nimi
wojska Armii Czerwonej, których
część wjechała do Krotoszyna.
Omijając miasto, formacje niemieckie
starły się 25 stycznia na linii Wróżewy-
Benice-Raciborów z radzieckimi
oddziałami pancernymi. Było to
największe starcie w rejonie
Krotoszyna, które zakończyło się
niewielkim i krótkotrwałym
sukcesem hitlerowców. 

Walki na Ziemi Krotoszyńskiej
trwały aż do końca stycznia 1945
roku. Zginęło w nich co najmniej 396
osób (żołnierzy i cywilów), w tym 350
Niemców. Tak po ponad pięciu latach
zakończyła się hitlerowska okupacja
na Ziemi Krotoszyńskiej. Radość
mieszkańców nie trwała jednak długo,
ponieważ po przybyciu Armii
Czerwonej zaczęła ona szybko topnieć
z powodu narzucenia nowej władzy
ludowej. Poprzez oddziały Urzędu
Bezpieczeństwa i wspierające je
sowieckie NKWD władza ludowa
represjonowała tych, którzy walczyli o
wolność i niepodległość Polski, np. w
Armii Krajowej czy Narodowych
Siłach Zbrojnych.

(LENA / FENIX)
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Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go przy ję ta zo -
sta ła uchwa ła w spra wie po wie rze -
nia wy ko ny wa nia za dań za rząd cy po -
wia to wych dróg pu blicz nych gmi nie
Koź min Wlkp. i mia stu Sul mie rzy ce.
Miesz kań cy są zda nia, że ta kie roz -
wią za nie przy no si efek ty. 

Po wiat kro to szyń ski po wie rzył
wy ko ny wa nie za dań za rząd cy po wia -
to wych dróg w okre sie zi mo we go
utrzy ma nia tych że gmi nie Koź min
Wlkp. i mia stu Sul mie rzy ce. Ozna -
cza to, iż wspo mnia ne sa mo rzą dy zo -
bo wią za ły się do dba nia
(od śnie ża nie, sy pa nie pia skiem etc.)
o dro gi po wia to we w okre sie zi mo -
wym. Po nad to prze ję ły peł ną od po -
wie dzial ność za po wsta łe szko dy,
wy ni ka ją ce z nie wła ści we go utrzy -
ma nia dróg, a tak że za uszko dze nia
mie nia pod czas wy ko ny wa nia tych
usług. Re ali za cja za dań od by wa się
w ra mach środ ków fi nan so wych,
prze ka za nych sa mo rzą dom przez po -
wiat kro to szyń ski. 

Po wia to wy Za rząd Dróg ma prze -
ka zać gmi nie Koź min 88 ty się cy zło -
tych. Kwo ta ta zo sta ła po dzie lo na
na czte ry ra ty. Sul mie rzy ce z ko lei
na to za da nie otrzy ma ją 33 ty sią ce zło -
tych, rów nież w czte rech ra tach. Rad -
ni przy ję li uchwa łę do ty czą cą
po ro zu mie nia jed no gło śnie. 

Miesz kań cy Sul mie rzyc i gmi ny
Koź min Wlkp. twier dzą, iż jest to bar -
dzo do bre roz wią za nie. Efek tem jest
bo wiem szyb sza re ak cja służb na pa -
nu ją ce wa run ki at mos fe rycz ne, któ re
utrud nia ją ruch na dro gach (śnieg, ob -
lo dze nie id.). 

– Od kil ku lat przy stę pu je my
do te go po ro zu mie nia. Po wia to wy Za -
rząd Dróg prze ka zu je nam ja ko mia stu
środ ki na utrzy ma nie dróg, a my wraz
z Za kła dem Usług Ko mu nal nych sta -
ra my się wy peł nić to za da nie na ty le,
na ile ma my moż li wo ści – po wie dział
Da riusz Dę bic ki, bur mistrz Sul mie -
rzyc. 

Wła dze gmi ny Koź min Wlkp.
rów nież po zy tyw nie oce nia ją ta kie
roz wią za nie. – Z na sze go punk tu wi -
dze nia ta ki spo sób utrzy ma nia dróg
jest znacz nie lep szym roz wią za niem,
dla te go w tym ro ku po no wi li śmy tę

umo wę. W 2021 ro ku po raz pierw -
szy przy stą pi li śmy do po ro zu mie nia,
choć chcie li śmy to zro bić już wcze -
śniej, ale się nie uda ło. W tym ro ku po -
no wi li śmy swo ją de cy zję i re ali zu je my
to za da nie. Wy da je nam się, iż jest ono
o ty le ko rzyst niej sze, że na sze służ by,
któ re dla nas od śnie ża ją dro gi gmin ne,
w tym sa mym cza sie re ali zu ją to
na dro gach po wia to wych. Jest to
spraw niej sze, efek tyw niej sze i my ślę,
że osta tecz nie też tań sze. Dla te go uwa -
ża my, iż by ła to do bra de cy zja – sko -
men to wał Ja ro sław Ra taj czak,
wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp.

Do po ro zu mie nia pó ki co przy stę -
pu ją tyl ko dwa sa mo rzą dy. Po wiat jest

otwar ty na to, aby po zo sta łe gmi ny rów -
nież zde cy do wa ły się na ta kie po ro zu -
mie nie. – To roz wią za nie na pew no jest
nie co droż sze, ale wią że się z tym, że
jest efek tyw niej sze. Za rów no miesz -
kań cy, jak i człon ko wie za rzą du po wia -
tu są za do wo le ni z ta kie go spo so bu
utrzy ma nia dróg. Bę dzie my po dej mo -
wa li dal sze roz mo wy z wło da rza mi. Po -
ro zu mie nie z Sul mie rzy ca mi
i Koź mi nem Wlkp. mia ło być spraw -
dze niem, jak ta ki sys tem bę dzie funk -
cjo no wał. Je ste śmy w sta nie pod jąć
po dob ne po ro zu mie nie z po zo sta ły mi
gmi na mi po wia tu kro to szyń skie -
go – pod su mo wał wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski. (LE NA)
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Czy porozumienie się sprawdza?

W po nie dzia łek, 17 stycz nia, zmarł
Sta ni sław Kmie cik – wie lo let ni dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 3
w Kro to szy nie.

Sta ni sław Kmie cik uro dził się 19
kwiet nia 1942 ro ku w Kro to szy nie.
W 1962 ukoń czył Li ceum Pe da go gicz ne
i pod jął pra cę za wo do wą ja ko na uczy ciel
w Szko le Pod sta wo wej w La skach, w po -
wie cie kę piń skim. Na stęp nie skie ro wa nie
za wo do we otrzy mał do szko ły w Sie mio -
ni cach. Od 1965 do 1966 pra co wał
w Szko le Pod sta wo wej w Biad kach,
a w la tach 1966-1976 w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 w Kro to szy nie. Na uczy ciel -
skie Stu dium Pe da go gicz ne ukoń czył
w 1970.

W 1976 ro ku ob jął sta no wi sko dy rek -
to ra Szko ły Pod sta wo wej nr 3 w Kro to szy -
nie. Funk cję tę peł nił przez 16 lat, aż
do 1992.

Sta ni sław Kmie cik był su mien nym
izdy scy pli no wa nym dy rek to rem, wy róż nia -
ją cym się do brą zna jo mo ścią ob sza rów dy -
dak tycz no -wy cho waw czych pla ców ki
i sto so wa niem no wa tor skich me tod pra cy.
Do sko na le or ga ni zo wał pra ce spo łecz ne
z mło dzie żą, od zna czał się du żym po czu -
ciem od po wie dzial no ści za re ali zo wa ne za -
da nia. Był kon se kwent ny w pra cy
za wo do wej, co wpły wa ło nawy róż nia ją ce się
wy ni ki edu ka cyj ne wśród uczniów. Do brze
wy wią zy wał się z za dań ad mi ni stra cyj nych,
do ty czą cych szko ły. Za an ga żo wa nie dy rek to -
ra w pro wa dzo ne re mon ty i pra ce mo der ni -

za cyj ne wla tach1979-198 po pra wi ło znacz -
nie ba zę lo ka lo wą oraz pod nio sło stan hi gie -
nicz no -sa ni tar ny pla ców ki. Od no wio no
bo wiem po miesz cze nie do od dzia łu przed -
szkol ne go, se kre ta riat, bi blio te kę, a po nad to
po zy ska no za stęp czą sa lę gim na stycz ną.

W la tach 1987-1988 z ini cja ty wy dy -
rek to ra Kmie ci ka do ko na no roz bu do wy

szko ły o sa ni ta ria ty, ko tłow nię, sa lę lek cyj -
ną, opło to wa nie. Był ini cja to rem współ pra -
cy z Ko mi te tem Ro dzi ciel skim oraz
Za kła dem Opie kuń czym Pol skich Ko lei
Pań stwo wych, co w znacz nym stop niu
wpły nę ło na po zy ska ne środ ki fi nan so we,
po trzeb ne na re ali zo wa ne in we sty cje.

S. Kmie cik był bar dzo do brym or ga ni -
za to rem ży cia szkol ne go. Na szcze gól ne
pod kre śle nie za słu gu je upo wszech nia nie
tu ry sty ki i kra jo znaw stwa w ra mach dzia -
łal no ści Szkol ne go Ko ła i Klu bu Tu ry stycz -
ne go Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -
Kra jo znaw cze go. W la tach 1980-87 z ra -
mie nia Ku ra to rium Oświa ty i Wy cho wa -
nia Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Kro to szy nie
pro wa dzi ła eks pe ry ment pe da go gicz -
ny – „Ka li ską Pró bę Ko lar ską”, za któ ry Sta -
ni sław Kmie cik otrzy mał na gro dę
Ku ra to ra Oświa ty i Wy cho wa nia za wkład
pra cy i wy so kie osią gnię cia w re ali za cji te -
go przed się wzię cia.

Ja ko dy rek tor sku tecz nie pla no wał,
or ga ni zo wał i nad zo ro wał pra cę dy dak -
tycz no -wy cho waw czą ze spo łu na uczy ciel -
skie go. W co dzien nej pra cy po świę cał
du żo uwa gi uczniom słab szym, po trze bu -
ją cym szcze gól nej po mo cy. Ak tyw nie
dzia łał w za kre sie za go spo da ro wa nia cza -
su wol ne go mło dzie ży po przez or ga ni za -
cję pro jek cji fil mo wych, za wo dów
spor to wych, let nich obo zów tu ry stycz -
nych czy kon kur sów czy tel ni czych. Je go
sto su nek i do uczniów, i do na uczy cie li był
na ce cho wa ny życz li wo ścią, przez co zy skał
so bie ich za ufa nie.

Za przy kład ną pra cę na uczy ciel ską
i wła ści we kie ro wa nie szko łą S. Kmie ci ko -
wi przy zna no: w 1973 Na gro dę Ku ra to ra
Oświa ty i Wy cho wa nia, w 1978 Na gro dę
Mi ni stra 3 stop nia, w 1982 Na gro dę In -
spek to ra Oświa ty, w 1984 Zło ty Krzyż Za -
słu gi.

OPRAC. (AN KA)

WSPOMNIENIE

Odszedł Stanisław Kmiecik
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W nie dzie lę, 16 stycz nia, w jed nym
z miesz kań bu dyn ku wie lo ro dzin ne -
go na uli cy Ra wic kiej w Kro to szy nie
za ata ko wał tle nek wę gla, po tocz nie
zwa ny cza dem. Naj praw do po dob -
niej to by ło po wo dem za słab nię cia
chłop ca tam prze by wa ją ce go.

Po otrzy ma niu zgło sze nia na miej -
sce skie ro wa no trzy za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz je den z miej sco wej OSP. Stra ża cy,
za bez pie cze ni w sprzęt ochro ny ukła du
od de cho we go i wy po sa że ni w urzą dze -
nia po mia ro we, uda li się pod wska za ny
ad res. Wy ni ki po mia rów wy ka za ły
obec ność tlen ku wę gla. W związ ku
z tym za rzą dzo no ewa ku ację osób prze -
by wa ją cych w miesz ka niu. 

Wy zna czo na ro ta me dycz na przy -
stą pi ła do udzie la nia kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy po szko do wa ne mu
chłop cu. Stra ża cy spraw dzi li po zo sta -
łe miesz ka nia w pio nie bu dyn ku.
Z uwa gi na obec ność tlen ku wę gla
z miesz kań wy pro wa dzo no ko lej ne
oso by. Łącz nie ewa ku owa no ich 13.
Po przy by ciu ka ret ki po go to wia chłop -
cem za ję li się ra tow ni cy me dycz ni,

któ rzy zde cy do wa li o prze wie zie niu
go do szpi ta la w Kro to szy nie. 

– De cy zją kie ru ją ce go dzia ła niem
ra tow ni czym w ca łym pio nie na każ -
dej kon dy gna cji za krę co no za wo ry ga -
zo we, po czym po now nie spraw dzo no
lo ka le urzą dze nia mi po mia ro wy mi.
Tym ra zem za gro żeń nie stwier dzo no,
więc miesz kań cy mo gli wró cić do swo -
ich miesz kań – in for mu je st. kpt. To -
masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy nie. 

Po nad to je den z miesz kań ców
zgło sił bó le gło wy. Za dys po no wa no
do nie go dru gi Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Do mo men tu je go przy -
jaz du męż czy zna po zo sta wał

pod opie ką stra ża ków. Po tem prze ka -
za no go per so ne lo wi me dycz ne mu.

Na ko niec dzia łań stra ża cy po now -
nie spraw dzi li miesz ka nia de tek to rem
wie lo ga zo wym, któ ry po twier dził
brak za gro że nia. Ak cja stra ży po żar nej
trwa ła po nad dwie go dzi ny. 

W ra mach kam pa nii spo łecz nej
„Czuj ka na stra ży Two je go bez pie czeń -
stwa” stra ża cy przy po mi na ją, że za kup
czuj ni ka tlen ku wę gla to in we sty cja
w na sze bez pie czeń stwo! Urzą dze nie
to, po przez gło śny sy gnał dźwię ko wy
oraz świetl ny, za alar mu je nas o nie bez -
pie czeń stwie, czy li pod wyż szo nym
stę że niu tlen ku wę gla w po miesz cze -
niu. Koszt ta kie go czuj ni ka jest nie -
współ mier ny z ko rzy ścia mi, ja kie
mo że my osią gnąć. 

– Pa mię taj my, że na sze bez pie -
czeń stwo za le ży w du żej mie rze od nas
sa mych. Wy star czy pa mię tać o pod sta -
wo wych za sa dach eks plo ata cji urzą -
dzeń grzew czych i re gu lar nie
pod da wać prze glą dom prze wo dy spa -
li no we i wen ty la cyj ne przez upraw nio -
nych fa chow ców – przy po mi na st.
kpt. T. Pa try as. (AN KA)

KROTOSZYN

Tlenek węgla zaatakował

Po zna li śmy wy ni ki ran kin gu Fun da -
cji Edu ka cyj nej PERSPEKTYWY. Ty -
tuł „Srebr nej Szko ły 2022” otrzy ma -
ły I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H.
Koł łą ta ja oraz Ze spół Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 im. K. Li bel ta
w Kro to szy nie. 

Ran king li ce ów i tech ni ków zo stał
opra co wa ny już po raz dwu dzie sty czwar -
ty. Je go głów ny mi ad re sa ta mi są ucznio wie
oraz ich ro dzi ce, któ rzy sto ją przed jak że
trud nym wy bo rem do ty czą cym dal sze go
kształ ce nia. Ran king PER SPEK TYW sta -
no wi po moc w wy bo rze od po wied niej
szko ły śred niej, któ ra do pro wa dzi mło -
dych lu dzi do zdo by cia wy ma rzo ne go za -
wo du i otwo rzy dro gę na stu dia. 

W te go rocz nym ran kin gu bra no
pod uwa gę da ne 1256 li ce ów ogól no -
kształ cą cych i 1165 tech ni ków. Za sa dy
usta li ła ka pi tu ła zło żo na z przed sta wi cie li
uczel ni, ko mi sji ds. kształ ce nia KRASP,
dy rek to rów okrę go wych ko mi sji eg za mi -

na cyj nych i przed sta wi cie li ko mi te tów
głów nych olim piad. 

W przy pad ku li ce ów pod uwa gę bra -
ne by ły wy ni ki ma tu ry z przed mio tów
obo wiąz ko wych (30%), wy ni ki ma tu ry
z przed mio tów do dat ko wych (45%) oraz
suk ce sy w olim pia dach (25%). Uwzględ -
nio no też wy ni ki olim piad mię dzy na ro do -
wych. Na kry te ria ran kin gu tech ni ków
skła da ły się suk ce sy szko ły w olim pia dach
(20%), wy ni ki ma tu ry z przed mio tów
obo wiąz ko wych (20%), wy ni ki ma tu ry
z przed mio tów do dat ko wych (30%) oraz
wy ni ki eg za mi nu za wo do we go (30%). 

Dwie kro to szyń skie pla ców ki zdo by -
ły ty tuł „Srebr nej Szko ły 2022”. Ze spół
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2 im. K. Li -
bel ta w Kro to szy nie upla so wał się na 246.
lo ka cie w kra ju, a w na szym wo je wódz -
twie za jął 20. miej sce. Na 238. po zy cji
w kra ju i na 32. w Wiel ko pol sce skla sy fi -
ko wa ne zo sta ło I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie. 

(LE NA)

EDUKACJA
Nasze szkoły w rankingu PERSPEKTYW

– Użyt kuj tyl ko spraw ne tech nicz ne urzą dze nia, zgod nie z in struk cją pro -
du cen ta.

– Nie za sła niaj i nie przy kry waj urzą dzeń grzew czych.
– Nie za kle jaj i nie za sła niaj kra tek wen ty la cyj nych.
– W przy pad ku wy mia ny okien na no we sprawdź po praw ność dzia ła nia

wen ty la cji.
– Nie ba ga te li zuj ta kich ob ja wów jak bó le i za wro ty gło wy, dusz ność, sen -

ność, osła bie nie, przy spie szo na czyn ność ser ca – mo gą one być sy gna łem, że
ule ga my za tru ciu tlen kiem wę gla. W ta kiej sy tu acji na tych miast prze wietrz
po miesz cze nie, w któ rym się znaj du jesz i za się gnij po ra dy le kar skiej!
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20 stycz nia na te re nie za kła du pro -
duk cyj ne go w Ko by li nie wy buchł po -
żar. Pa li ły się ma ga zyn tro cin i si los
wraz z po daj ni kiem i sys te mem dys -
try bu cji tro cin. Ak cja stra ży po żar nej
trwa ła 4,5 go dzi ny.

Jesz cze przed przy by ciem stra ża ków
pra cow ni cy za kła du pod ję li pró bę uga sze -
nia po ża ru, ale nie przy nio sła ona re zul ta tu.
Po ode bra niu zgło sze nia o zda rze niu – oko -
ło go dzi ny 17.55 – do dzia łań za dys po no -
wa no dwa za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
po jed nym OSP Ko by lin, OSP Smo li ce
i OSP Za le sie Ma łe. 

Z uwa gi na nie ko rzyst ne wa run ki at -
mos fe rycz ne na miej sce udał się rów nież
sa mo chód ope ra cyj ny z miej sco wej jed -
nost ki OSP, do star cza jąc cie płe na po je.
W wy ni ku roz po zna nia usta lo no, że pa li
się si los, do któ re go tra fia ją tro ci ny po wsta -
łe w pro ce sie pro duk cyj nym oraz znaj du -

ją ce się bez po śred nio nad nim fil try z po -
daj ni kiem. 

– Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te -
re nu dzia łań stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, po da li dwa
prą dy ga śni cze wo dy w na tar ciu do wnę -
trza pa lą ce go się be to no we go si lo su. Po zor -
ga ni zo wa niu pod no śni ka hy drau licz ne go
ra tow ni cy przy stą pi li do po da wa nia ko lej -
ne go prą du ga śni cze go na pa lą cy się
filtr – in for mu je st. kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to we Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie.

Po stłu mie niu pło mie ni po miesz cze -
nia, w któ rych ma ga zy no wa ne by ły tro ci -
ny, opróż nio no udo stęp nio nym przez
kie row nic two za kła du sprzę tem. Ma te riał
pal ny na bie żą co prze le wa no wo dą. Gdy
usu nię to tlą ce się tro ci ny, po miesz cze nia
i fil try spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj ną,
któ ra po twier dzi ła li kwi da cję za gro że nia.
Ak cja stra ży po żar nej trwa ła 4 go dzi ny i 24
mi nu ty. (AN KA)

KOBYLIN

Pożar w zakładzie produkcyjnym

W dniach 16 i 17 stycz nia od no to -
wa no na te re nie po wia tu czte ry zda -
rze nia dro go we. Przy czy ną tych ko li -
zji był brak na le ży tej ostroż no ści kie -
row ców. 

W nie dzie lę, 16 stycz nia, oko ło
godz. 9.20 na dro dze mię dzy Be stwi -
nem a Ru dą (gmi na Zdu ny) sa mo chód
mar ki Fiat, którym kie ro wał 52-let ni
męż czy zna, z nie wy ja śnio nych przy -
czyn wje chał w tył przy cze py ty pu cy -
ster na, któ ra sta ła sprzę żo na z po jaz dem
cię ża ro wym mar ki Sca nia. Sa mo chód,
któ re go użyt kow ni kiem był 45-let ni
męż czy zna, uległ awa rii. Obaj kie row cy
by li trzeź wi. Pa sa że ra mi fia ta by li dwaj
męż czyź ni w wie ku 27 i 28 lat. Je den
z nich do znał ob ra żeń cia ła wy ma ga ją -
cych ho spi ta li za cji dłuż szej niż sie dem
dni. Po li cjan ci do ko na li oglę dzin miej -
sca zda rze nia i po jaz dów. Po stę po wa nie
w tej spra wie pro wa dzi Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie. 

Po nie dział ko wy po ra nek oka zał
się być pe cho wy dla 20-lat ki, ja dą cej
dro gą wo je wódz ką nr 438 w miej sco -
wo ści Ga łąz ki. – Na miej scu usta lo no,
iż ko bie ta kie ru ją ca po jaz dem mar ki
Ford nie do sto so wa ła pręd ko ści do wa -

run ków pa nu ją cych na dro dze, w wy -
ni ku cze go au to ude rzy ło we wjeż dża -
ją cy na po se sję po jazd mar ki Vo lvo,
któ rym kie ro wał 33-let ni męż czy -
zna – prze ka za ła Pau li na Po ta rzyc ka
z KPP w Kro to szy nie. Kie row cy by li
trzeź wi. Ko bie ta zo sta ła uka ra na man -
da tem w wy so ko ści 1100 zł. 

Te go sa me go dnia po po łu dniu ko -
lej ne zda rze nia od no to wa no na ul.
Mic kie wi cza w Zdu nach. – 29-let ni
kie row ca sa mo cho du mar ki Peu ge -
ot 407 nie do sto so wał pręd ko ści
do wa run ków jaz dy, w re zul ta cie cze -
go au to wje cha ło w pra wi dło wo za par -

ko wa ny po jazd mar ki Volks wa gen Ti -
gu an. Nikt w nim nie prze by wał. Nie
stwier dzo no osób ran nych, kie row cy
by li trzeź wi – po in for mo wał Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie. Spraw ca zda rze nia
otrzy mał man dat w kwo cie 500 zł. 

Na tym jed nak nie ko niec, al bo -
wiem o wspo mnia ne go wy żej peu ge -
ota za ha czył po jazd cię ża ro wy MAN,
co by ło wy ni kiem nie pra wi dło wo wy -
ko na ne go ma new ru wy mi ja nia. Je go
kie row ca był trzeź wy. Zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 1100 zł. 

(LE NA)

W no cy, 20 stycz nia, kro to szyń scy
po li cjan ci za trzy ma li ro we rzy stę, któ -
re go po jazd nie miał od po wied nie go
oświe tle nia. Jak się oka za ło, męż -
czy zna był nie trzeź wy.

Ogodz.1.45 mun du ro wi naul. Ko -
by liń skiej za trzy ma li ro we rzy stę. Zwró -
ci li bo wiem uwa gę na brak okre ślo ne go
prze pi sa mi oświe tle nia po jaz du. Ro we -
rzy stą był 42-let ni miesz ka niec Kro to -
szy na. Pod czas le gi ty mo wa nia po li cjan ci
wy czu li od męż czy zny al ko hol. Wy ko -
na no więc ba da nie trzeź wo ści, któ re wy -

ka za ło 1,24 mg/l al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu. 42-la tek zo stał po in for -
mo wa ny, iż kie ro wa nie ro we rem
w sta nie nie trzeź wo ści jest wy kro cze -
niem z art. 87 Ko dek su wy kro czeń oraz
okon se kwen cjach wy ni ka ją cych zta kie -
go czy nu. 

Ro we rzy stę uka ra no dwo ma man -
da ta mi, jed nym w wy so ko ści 2500 zł
za kie ro wa nie jed no śla dem w sta nie
nie trzeź wo ści, dru gim w kwo -
cie 200 zł za brak od po wied nie go
oświe tle nia po jaz du. 

(LE NA)

Z POLICJI

Seria drogowych kolizji

KROTOSZYN

Słono zapłaci za jazdę w stanie nietrzeźwości

Miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie -
go do ko na li dwóch oby wa tel skich
za trzy mań. W obu przy pad kach po -
wstrzy ma li nie trzeź wych kie row ców
od dal sze go kie ro wa nia po jaz dem. 

Do pierw sze go zda rze nia do -
szło 14 stycz nia w Koź mi nie Wlkp.
W no cy dy żur ny kro to szyń skiej ko -
men dy otrzy mał in for ma cję o tym, iż
kie row ca sa mo cho du mar ki Opel
mo że być nie trzeź wy. Na miej sce na -
tych miast skie ro wa no pa trol po li cji.

Oka za ło się, iż kie row ca zo stał uję ty
na jed nej z koź miń skich ulic przez
męż czyzn, któ rzy zgło si li swo je po -
dej rze nia. Od za trzy ma ne go czuć by -
ło al ko hol. Ba da nie trzeź wo ści
wy ka za ło, że 27-let ni oby wa tel Ukra -
iny miał w or ga ni zmie bli sko 3 pro -
mi le al ko ho lu. Pierw sze ba da nie
po ka za ło wy nik 1,25 mg/l al ko ho lu
w wy dy cha nym po wie trzu. 

Dru gie za trzy ma nie oby wa tel skie
mia ło miej sce 20 stycz nia w Kro to -
szy nie. Oko ło godz. 8.00 dy żur ny Ko -

men dy Po wia to wej Po li cji zo stał po -
in for mo wa ny o uję ciu nie trzeź we go
kie row cy. Na miej scu funk cjo na riu -
sze zba da li 50-let nie go oby wa te la
Ukra iny, któ ry miał 1,41 mg/l al ko -
ho lu w wy dy cha nym po wie trzu.
Po do kład nym ba da niu wy nik oscy lo -
wał wo kół 3 pro mi li al ko ho lu w or ga -
ni zmie. 

Dzię ki szyb kiej i od waż nej re ak cji
osób, któ re do ko na ły za trzy mań oby -
wa tel skich, uda ło się unik nąć tra ge dii.
Nie trzeź wi kie row cy tra fi li do aresz tu.

Po wy trzeź wie niu po sta wio no im za -
rzu ty kie ro wa nia po jaz dem w sta nie
nie trzeź wo ści. Obaj stra ci li pra wo jaz -
dy. Za swo je czy ny od po wie dzą wkrót -
ce przed są dem. Gro zi im do dwóch
lat po zba wie nia wol no ści. 

Kro to szyń scy po li cjan ci ape lu ją
o re ago wa nie w ta kich sy tu acjach. Po -
sta wa osób, któ re do ko na ły za trzy -
mań, za słu gu je na uzna nie. Być mo że
dzię ki od wa dze męż czyzn nie do szło
do tra ge dii. 

OPRAC. (LE NA)

NA DROGACH

Powstrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców
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W mi nio ną so bo tę w sa li ka me ral nej
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry
od był się fi nał 30. Ogól no pol skie go
Tur nie ju Po etyc kie go „Au to por tret
Je sien ny 2021”. Po czę ści ofi cjal nej
dla pu blicz no ści za grał jaz zo wy ze -
spół TU BIS TRIO.

Do tur nie ju mo gli przy stą pić 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. 

Po uho no ro wa niu po etów każ dy
z nich prze czy tał je den ze swo ich wier szy.
Na stęp nie na sce nę wkro czy li mu zy cy
z TU BIS TRIO. Ze spół od 2008 ro ku two -
rzą Ma ciej Tu bis (for te pian), Pa weł Pusz -

cza ło (kon tra bas) oraz Prze mek Pa can
(per ku sja). Ar ty ści wy ko nu ją au tor skie
kom po zy cje, któ rych styl na kre śla im pro -
wi za cja za czerp nię ta z jaz zu, ale są otwar -
ci na szer sze ho ry zon ty. Jak mó wi pia ni sta
Ma ciej Tu bis, sło wo jazz zbyt ogra ni cza
i szu flad ku je. W ten spo sób po wsta ją
utwo ry z me lo dyj ny mi te ma ta mi, ale nie -
prze wi dy wal ny mi for ma mi. Kla sy cy zu ją -
ce po li fo nie prze cho dzą w roc ko we
osti na ta. Trio in spi ra cje czer pie z sze ro ko
po ję tej mu zy ki, cza sa mi się ga jąc na wet

do po pu, ale mo ty wy prze ro bio ne są z naj -
więk szym kunsz tem ar ty stycz nym. Mu -
zy cy za wsze da ją z sie bie sto pro cent
eks pre sji, któ rą pu blicz ność w peł ni od -
czu wa. Ze spół wy dał pły tę „Li ve In Lu -

xem bo urg”, któ ra w 2009 ro ku zo sta ła
wy bra na jed nym z naj lep szych al bu mów
jaz zo wych na świe cie we dług bry tyj skie go
ma ga zy nu „Jaz zwi se”.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Poeci zostali nagrodzeni
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13 stycz nia w zdu now skiej Re stau -
ra cji Im puls zor ga ni zo wa no ko lej -
ny wie czór mu zycz ny. Tym ra zem
śpie wa no ko lę dy.

Na po cząt ku im pre zy Jo lan ta Szy -
ma now ska, dy rek tor Zdu now skie go
Ośrod ka Kul tu ry, po dzię ko wa ła wła ści -
cie lom Im pul su za za wsze go ścin ne pro -
gi oraz zło ży ła gra tu la cje z oka zji 30-le cia
ist nie nia. 

Po tem wszy scy zgro ma dze ni obej -
rze li po kaz slaj dów na te mat An ny Ju -

tro skiej, pa ni na Zdu nach w XVI wie ku.
Dzie je dzie dzicz ki z ro du Bor sch ni ców
wpro wa dzi ły go ści w dal szą część – czy -
li wspól ne śpie wa nie naj pięk niej szych
pol skich ko lęd. 

Spo tka nie pro wa dzi ła Łu cja Dłu gie -
wicz -Pa szek. Ko lę dy śpie wa ła Elż bie ta
Kur kie wicz, a akom pa nio wał jej na gi ta -
rze Kac per Bo ży kow ski.

Zwień cze niem wie czo ru był smacz -
ny po czę stu nek, za ser wo wa ny przez re -
stau ra cję.

(AN KA)

W Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
uka za ła się in for ma cja o wy ni kach
na bo ru wnio sków o udzie le nie do ta cji
na wspie ra nie za dań z za kre su roz -
wo ju spor tu na ter nie mia sta i gmi ny.
Klu by spor to we mo gły ubie gać się
o do fi nan so wa nie z Urzę du Miej skie -
go w Kro to szy nie do 15 grud nia. 

Wspar cie obej mu je za da nia, któ re bę -
dą re ali zo wa ne w ter mi nie od dnia pod pi -
sa nia umo wy do koń ca te go ro ku.
Na pod sta wie uchwa ły Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie z paź dzier ni ka 2021 ro ku
na sport w bie żą cym ro ku za pla no wa -
no 180 ty się cy zło tych z bu dże tu gmi ny. 

Naj więk szą do ta cję przy zna no kro to -
szyń skiej Astrze – 75 ty się cy zło tych
na roz wój pił ki se nior skiej. Na kwo tę 52,5
tys. zł mo że li czyć To wa rzy stwo Atle tycz -
ne Ro zum. KS Kro tosz otrzy ma wspar cie
w wy so ko ści 20 tys. zł na dzia ła nia w za -
kre sie te ni sa sto ło we go oraz bie gów śred -
nio - i dłu go dy stan so wych. Do fi nan so wa no
też LZS So kół Chwa li szew – 11,5 tys. zł.
Na roz wój se nior skich za pa sów miej sco we -
mu Ce ra mi ko wi przy zna no 11 tys. zł.
Na re pre zen to wa nie mia sta i gmi ny pod -
czas za wo dów spor to wych SAC Ur sus
otrzy ma 5 tys. zł. 

Ogło szo na zo sta ła też li sta wnio sków
do fi nan so wa nych w ra mach otwar te go
kon kur su ofert, ogło szo ne go przez bur mi -
strza Kro to szy na w 2021 ro ku (re ali za cja
za dań na stą pi w 2022 ro ku). Łącz na kwo -
ta wy no si 265 tys. zł. I tak Astrze na za ję -
cia dla dzie ci i mło dzie ży z pił ki noż nej
oraz siat ków ki przy zna no 70 tys. zł, TA
Ro zum na szko le nie dzie ci i mło dzie ży
w su mo oraz KS Kro tosz na szko le nie dzie -
ci i mło dzie ży w pły wa niu i ka ra te – po 40
tys. zł, Ce ra mi ko wi na szko le nie dzie ci
i mło dzie ży w za pa sach – 35 tys. zł, UKS -

-owi Aka de mia Ta len tów na roz wój dzie ci
i mło dzie ży przez sport – 20 tys. zł, UKS -
-owi Piast na siat ków kę dzie ci i mło dzie -
ży – 18 tys. zł, ASW Nip pon Kro to szyn
i Pol skie mu To wa rzy stwu Tu ry stycz no -
-Kra jo znaw cze mu – po 12 tys. zł, UKS -
-owi Po lon na za da nie „Bądź zdro wy
i spraw ny” – 10 tys. zł, Li dze Obro ny Kra -
ju na pro wa dze nie za jęć po za lek cyj nych
w za kre sie strze lec twa – 5,5 tys. zł, UKS -
-owi Trój ka na za da nie „Siat ków ka na Bło -
niu” – 2,5 tys. zł. 

(LE NA)

ZDUNY

Kolędowanie w Impulsie

KROTOSZYN

Dotacje dla klubów sportowych
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Bar tosz Sze pe ta to 39-let ni pił karz.
Aby mógł da lej upra wiać swo ją uko -
cha ną dys cy pli nę, po trze bu je kosz -
tow nej ope ra cji. 

Naj więk szą pa sją Bar to sza jest pił ka
noż na. Za wod nik ten za pi sał się też na kar -
tach hi sto rii Astry Kro to szyn, w któ rej grał
w se zo nie 2002/2003. Wy stę po wał zresz -
tą w wie lu klu bach. Nie ste ty, do znał skrę -
ce nia sta wu ko la no we go. Na stęp stwem
ura zu są uszko dzo ne wię za dła krzy żo we
i łą kot ka. Pił karz bił się z my śla mi, czy to
mo ment, aby za koń czyć pił kar ską przy go -
dę. Je go cha rak ter mu jed nak na to nie po -

zwa la. Do dat ko wą mo ty wa cją dla nie go są
nie usta ją ce py ta nia, kie dy wró ci na bo isko. 

Aby B. Sze pe ta mógł znów po ja wić się
na mu ra wie, po trze bu je ar tro sko po wej re -
kon struk cji le we go ko la na z jed no cze sną
na pra wą łą kot ki. Wią że się to jed nak z du -
żym kosz tem. Pił ka rza moż na wspo móc
dzię ki zbiór ce utwo rzo nej na por ta lu
zrzut ka. pl, któ ra za ty tu ło wa na jest „Za -
bieg ar tro sko po wej re kon struk cji ACL ko -
la na le we go…”. Ce lem jest uzbie ra nie
kwo ty 12 200 zł. Na chwi lę obec ną uda ło
się zgro ma dzić le d wie kil ka pro cent tej su -
my. Za chę ca my więc do wspar cia pił ka rza. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Potrzebne środki na operację 
Kil ka dni te mu w Bi blio te ce Pu blicz -
nej Gmi ny i Mia sta Zdu ny od by ło się
ko lej ne spo tka nie z cy klu „Mło dzi,
zdol ni i… ze Zdun”. Go ściem by ła dr
inż. Jo an na Ole szyń ska -Niż niow ska,
któ ra za ra zi ła uczest ni ków swo ją fa -
scy na cją la sem i przy ro dą. 

Jo an na Ole szyń ska -Niż niow ska
od uro dze nia miesz ka ła w Zdu nach.
Na czas na uki w szko le śred niej prze -
nio sła się do Ka li sza. Stu denc kie la ta
ży cia spę dzi ła w Po zna niu. Ukoń czy ła
Wy dział Le śny na Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu, a tak że wy cho wa nie fi -
zycz ne na Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go. Od by ła staż w Pań stwo wym
Go spo dar stwie Le śnym La sy Pań stwo -
we w Nad le śnic twie Mi licz, a na stęp -
nie pod ję ła pra cę na uczy ciel ki
przed mio tów za wo do wych w Tech ni -
kum Le śnym w Mi li czu. W 2014 r.
roz po czę ła pra cę w Nad le śnic twie
Ole śni ca Ślą ska ja ko pod le śni czy. Dwa
la ta póź niej obro ni ła dy ser ta cję dok -
tor ską na te mat roz to czy gle bo wych
z rzę du me so stig ma ta w Kra inie Bał -
tyc kiej. Od trzech lat jest spe cja list ką
Służ by Le śnej ds. sprze da ży drew na
oraz rzecz ni kiem pra so wym w Nad le -
śnic twie Przed bo rów. 

Pod czas spo tka nia w Zdu nach J.
Ole szyń ska -Niż niow ska opo wie dzia ła

o swo im wy stę pie w te le wi zji. – Ubie -
gły rok był dla mnie wy jąt ko wy. Wzię -
łam udział w kil ku ogól no pol skich
pro gra mach, w któ rych opo wia da łam
o pra cy le śni ka, ro śli nach, grzy bach,
owo cach la su, do kar mia niu pta ków itp.
O le sie mo gę opo wia dać bez koń ca,
a przy go da z te le wi zją za sko czy ła mnie
nie zwy kle. Nie są dzi łam, że po ra dzę so -
bie z emo cja mi, stre sem i no wą sy tu acją
w ży ciu za wo do wym. Każ dy ko lej ny
pro gram trak tu ję ja ko no we wy zwa nie,
a te uwiel biam i po dej mu ję je z uśmie -
chem na twa rzy. Po wszyst kim lu bię
obej rzeć pro gram, po chy lić się nad tym,
ale naj więk szą uwa gę zwra cam na tak
zwa ny fe ed back. Każ da in te rak cja, każ -
dy kon struk tyw ny ko men tarz jest dla
mnie waż ny, po nie waż cią gle się cze goś

uczę – mó wi ła.  Pod ję ła też waż ne dla
sie bie za gad nie nie, zgod nie z mot tem,,
fa scy nu je mnie drew no i wszyst ko, co
z nie go stwo rzo ne, a naj więk szy re -
spekt w le sie czu ję przed ty mi naj -
mniej szy mi – klesz cza mi”.
Opo wie dzia ła o za gro że niu, ja kie przy -
no szą te stwo rze nia, a tak że o tym, jak
się przed ni mi chro nić. 

Bo ha ter ka spo tka nia prze ka za ła
zgro ma dzo nym, jak wy jąt ko wym su -
row cem jest drew no i jak wie le ma ono
za sto so wań. Wśród uczest ni ków roz -
lo so wa ne zo sta ły wy ko na ne z drew na
kol czy ki oraz spin ki do man kie tów.
Wszy scy mie li oka zję spró bo wać dże -
mu ja rzę bi no we go i de re nio we go
z kuch ni pa ni Jo an ny. 

(LE NA)

ZDUNY

O lesie może opowiadać bez końca
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Od 1 kwiet nia w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie obo wią zy wać bę dą
no we za sa dy płat no ści. Opła ty bę -
dzie moż na uisz czać tyl ko bez go tów -
ko wo. 

Kro to szyń ski urząd od kil ku lat ofe -
ru je moż li wość płat no ści bez go tów ko -
wych. Wśród miesz kań ców co raz
po pu lar niej sza sta je się za pła ta po dat ków
i opłat wła śnie w for mie bez go tów ko wej
z wy ko rzy sta niem kart płat ni czych (VI -
SA, MA STER CARD), te le fo nu (BLIK)
oraz ban ko wo ści in ter ne to wej. Opła ty pó -
ki co moż na uisz czać za rów no go tów ką,
jak i bez go tów ko wo. 

Jed nak już od 1 kwiet nia te go ro ku
w urzę dzie bę dzie moż na pła cić wy łącz nie
w for mie bez go tów ko wej. – Jed nym z wie -
lu ar gu men tów prze ma wia ją cych za wpro -
wa dze niem ope ra cji bez go tów ko wych jest
co raz po wszech niej sze ko rzy sta nie z kart
płat ni czych oraz ban ko wo ści in ter ne to wej.

W tym miej scu na le ży do dać, że wiel kość
wpłat go tów ko wych na prze strze ni ostat -
nich lat ule gła znacz ne mu zmniej sze niu.
W 2021 ro ku wpła ty go tów ko we by ły oko -
ło 3 ra zy mniej sze niż w 2016 ro ku. Roz -
wią za nie to ob ni ży rów nież kosz ty
zwią za ne z do tych cza so wym funk cjo no -
wa niem Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie – czy ta my w ko mu ni ka cie na stro nie

kro to szyń skie go ma gi stra tu. Miesz kań cy,
któ rzy ko rzy sta ją z płat no ści go tów ko -
wych, bę dą mo gli nie od płat nie do ko ny wać
wpłat na rzecz gmi ny z ty tu łu po dat ków
i opłat lo kal nych w od dzia le San tan der
Bank Pol ska S.A. oraz w pla ców kach Pocz -
ty Pol skiej, zlo ka li zo wa nych na te re nie
gmi ny Kro to szyn. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Wkrótce płatności tylko bezgotówkowe

Dwu let nia Go sia zma ga się z prze -
wle kłą idio pa tycz ną nie droż no ścią
ukła du po kar mo we go no wo rod ka.
Dziew czyn ka po trze bu je po mo cy,
aby jej le cze nie mo gło być kon ty nu -
owa ne. 

Go sia uro dzi ła się w lip cu 2019 ro ku.
Cią ża prze bie ga ła bez po wi kłań, a po uro -
dze niu dziec ko do brze się roz wi ja ło.
Wszyst ko zmie ni ło się pół ro ku póź niej.
Dziew czyn ka za czę ła wy mio to wać. Le ka -
rze roz po czę li ba da nia i le cze nie za truć, bo
ta ka by ła wów czas dia gno za, któ rą po sta -
wio no na Ukra inie. Zde cy do wa no o prze -
pro wa dze niu ope ra cji, któ ra nie ste ty się
nie po wio dła.

Póź niej by ły jesz cze dwie ope ra cje.
Go sia do sta ła sep sę i po ja wi ły się u niej
wrzo dy żo łąd ka. Le cze nie trwa ło rok, ale
nie przy no si ło żad nych efek tów. Le ka rze
co ja kiś czas su ge ro wa li mat ce dziew czyn -
ki, że po win na się po że gnać z cór ką. Mat -
ka nie pod da ła się i za czę ła szu kać po mo cy
za gra ni cą. Dzię ki oso bom o do brych ser -

cach z Pol ski i Ukra iny uda ło się ze brać pie -
nią dze na ba da nia i le cze nie w szpi ta lu San
Ju an de Deu w Bar ce lo nie. 

Go sia do tar ła do Hisz pa nii w stycz -
niu 2021 ro ku. Tam wy ko na no wie le te -
stów, ba dań i ana liz ge ne tycz nych.
Włą czo no ży wie nie do je li to we i po za je li -
to we oraz le ki na pe ry stal ty kę je lit. Wy -
mio ty wy stę po wa ły okre so wo przez kil ka
mie się cy, nad miar ga zów i ka łu usu wa no
przez sty mu la cję son dą ga zo wą. W re zul -
ta cie wy ko na no po dwój ną ga stro sto mię.
Po otrzy ma niu wy ni ków ana li zy ge ne tycz -
nej i biop sji je li ta cien kie go, któ re po twier -
dzi ły wa dy ge ne tycz ne w bu do wie je li ta,
zde cy do wa no o wy ko na niu za bie gu ile -
osto mii. W Hisz pa nii po sta wio no dia gno -
zę: rzad ka cho ro ba ge ne tycz na, któ rej nie
moż na wy le czyć, ale moż na ją sko ry go wać
za po mo cą sto mii, le ków, ży wie nia. Pa cjen -
ci ta cy jak Go sia po trze bu ją wspar cia po -
przez ży wie nie po za je li to we. Dziew czyn ka
prze szła ope ra cję za in sta lo wa nia sys te mu
dłu go trwa łe go ży wie nia do żyl ne go. 

Dzię ki spe cja li stom uda ło się po sta wić

dia gno zę i wdro żyć pra wi dło we le cze nie.
Po nad to oka za ło się, że część do le gli wo ści
to efek ty ubocz ne po ro ku nie od po wied -
nie go le cze nia na Ukra inie. Te raz głów nym
ce lem hisz pań skich le ka rzy jest uwol nie -
nie dziew czyn ki od wspar cia do żyl ne go.
W cią gu ostat nich sze ściu mie się cy Go sia
zro bi ła ogrom ne po stę py. Le cze nie nie jest
oczy wi ście ła twe, ale wszyst ko zmie rza
w do brym kie run ku. Dziew czyn ka mo że
już sa ma jeść. Uda ło się do trzeć do eta pu
przyj mo wa nia prze tar te go je dze nia. Za pla -
no wa no le cze nie na ko lej ne pół ro ku. 

Wią że się to jed nak z ogrom ny mi
kosz ta mi, dla te go utwo rzo no zbiór kę
na stro nie sie po ma ga. pl, któ ra za ty tu ło wa -
na jest: „Go sia wal czy z cięż ką cho ro bą! Po -
móż!”. Ce lem jest za bra nie po nad 388
ty się cy zło tych. Za chę ca my do po mo cy
dziew czyn ce. Go się moż na też wes przeć
dzię ki li cy ta cjom, któ re pro wa dzo ne są
na Fa ce bo oku w gru pie o na zwie „Go sień -
ka i jej wal ka o ży cie”. 

OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Spieszmy z pomocą dla małej Gosi
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W nie dzie lę w ki nie Przed wio śnie od -
był się kon cert z udzia łem kro to szyń -
skich ar ty stów, któ rzy za pre zen to wa -
li wła sne aran ża cje psal mów z Pi -
sma Świę te go. Pu blicz ność by ła za -
chwy co na, czę sto przy łą cza ła się
do wspól ne go śpie wu i na gro dzi ła
wy stę pu ją cych grom ki mi braw.

Na sce nie wy stą pi li Zu zan na Ki -
siel (śpiew i for te pian), Ku ba Le ciej (gi -
ta ra), Ma rek Olej nik (in stru men ty
kla wi szo we), Łu kasz Re ising (śpiew
i gi ta ra ba so wa), An to ni na Re ising
(skrzyp ce), Ra fał Ro ba czyk (sak so fon),
Do ro ta Su miń ska (śpiew), Piotr Su -
miń ski (śpiew) i Pa weł Świ ca (per ku -
sja). W ro lę pro wa dzą ce go wcie lił się
Ma ciej Szy mań ski. – Psal my by ły źró -
dłem in spi ra cji dla wie lu ar ty stów i po -
etów. Jest w nich coś wy jąt ko we go, co
od róż nia je od in nych utwo rów mu -
zycz nych. Pra gnie my je pań stwu przy -

bli żyć w for mie naj bar dziej od po wied -
niej, czy li pie śni. Bę dzie to za rów no
świa dec two na szych in spi ra cji, jak
i we wnętrz nych do świad czeń. Psal my
wie lo krot nie po tra fią wy ra zić nasz
stan du cha, któ ry cięż ko wy ra zić sło -
wa mi – mó wił Ma ciej Szy mań ski.

Psal my to li rycz ne utwo ry mo dli -
tew ne w ro dza ju pie śni re li gij nej
o pod nio słym cha rak te rze, któ rej ad -
re sa tem jest Bóg. Wy stę pu ją w Sta rym

Te sta men cie, a do kład nie w Księ dze
Psal mów. Au tor stwo 150 utwo rów
jest przy pi sy wa ne bi blij ne mu Da wi do -
wi – kró lo wi Izra ela. Pie śni od gry wa ją
w ko ścio łach chrze ści jań skich du żą ro -
lę i są pod sta wą wie lu na bo żeństw.
Tek sty by ły nie zli czo ną licz bę ra zy
opra co wy wa ne mu zycz nie przez kom -
po zy to rów wszyst kich epok i z róż -
nych krę gów kul tu ro wych.

(FE NIX)

KONCERT

Stan ducha, który trudno wyrazić słowami

W ra mach „Ak tyw nych fe rii” 17
stycz nia w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
zor ga ni zo wa no spo tka nie z cy klu
„Har co wa nie z książ ką”. 

Part ne rem przed się wzię cia był kro -
to szyń ski hu fiec Związ ku Har cer stwa
Pol skie go. Dzie ci roz wią zy wa ły krzy żów -
ki, re bu sy i qu izy. Nie za bra kło za ga dek
do ty czą cych ulu bio nych bo ha te rów
i zna nych ksią żek oraz za baw ru cho -
wych. Uczest ni cy spo tka nia za po zna li
się tak że z ko mik sa mi do stęp ny mi
w księ go zbio rze Od dzia łu dla Dzie ci.
Był to do sko na ły dzień na pro mo cję czy -
tel nic twa.

OPRAC. (AN KA)

AKTYWNE FERIE

Harcowanie z książką

Bi blio te ka Pu blicz na Gmi ny i Mia sta
Zdu ny jak co ro ku w pierw szym ty go -
dniu fe rii zi mo wych zor ga ni zo wa ła
za ję cia dla dzie ci w wie ku 7-10 lat.
Ze wzglę du na sy tu ację epi de micz ną
obo wią zy wa ły wcze śniej sze za pi sy
oraz ogra ni czo na ilość miejsc. 

Przez pięć dni od by wa ły się zróż ni co -
wa ne te ma tycz nie, czte ro go dzin ne spo -
tka nia. Nie za bra kło do brej za ba wy, ale
i po zna wa nia taj ni ków pro gra mo wa nia
czy ko do wa nia. Wy ko rzy sta no przy tym
no wo cze sne tech no lo gie i ro bo ty, w tym
ozo bo ty, fo to ny i bee -bo ty, jak rów nież

spe cjal ne ma ty do ko do wa nia.  Bi blio te ka
sta ła się też miej scem wiel kich po szu ki -
wań ukry te go skar bu, któ ry uda ło się od -
na leźć pew nej gru pie by strych
de tek ty wów, szko lo nych przez naj lep -
szych książ ko wych bo ha te rów. Jed no ze
spo tkań upły nę ło na to miast pod zna kiem
gier i za baw, tak że w są sia du ją cej z bi blio -
te ką krę giel ni. 

Z ko lei w czwart ko we przed po łu -
dnie książ ni ca za mie ni ła się w pra cow -
nię pla stycz ną. Prze pro wa dzo no
bo wiem za ję cia ma lar skie i warsz ta ty
two rze nia przed mio tów z gli ny. Ostat ni
dzień ty go dnia za jęć zdo mi no wa ły przy -
go to wa nia do po po łu dnio wych od wie -
dzin babć i dziad ków, dla któ rych dzie ci
uczy ły się wier szy ków oraz wy ko na ły
prze pięk ne laur ki i licz ne upo min ki
z pa pie ru. 

Za ję cia wpraw dzie do bie gły koń ca, ale
zdu now ska bi blio te ka jest czyn na od po -
nie dział ku do piąt ku, w go dzi nach 10.00-
18.00 i za pra sza od po czy wa ją cych od za jęć
lek cyj nych uczniów do wy po ży cza nia ksią -
żek oraz gier plan szo wych.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Ferie w bibliotece bez nudy
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Iza be la Kos sa kow ska, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 3 w Kro to szy nie, wrę czy ła dwóm
uczen ni com do ku men ty po twier dza -
ją ce otrzy ma nie Sty pen dium Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów. 

Sty pen dium Pre ze sa Ra dy Mi ni strów

mo że zo stać przy zna ne ucznio wi, któ ry
otrzy mał 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 je szcze gól ne uzdol -
nie nia w co naj mniej jed nej dzie dzi nie wie -
dzy i mo że w niej po chwa lić się
naj wyż szy mi wy ni ka mi, a w po zo sta łych
przed mio tach wy ni ki ma co naj mniej do bre. 

Sty pen dium pre mie ra uzy ska ły dwie
uczen ni ce Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 3 w Kro to szy nie: Ju lia Bon dzior
z kla sy IIIb oraz Zu zan na Mu siał z kla sy
IIIap. Do ku men ty po twier dza ją ce przy -
zna nie sty pen diów wrę czy ła dziew czę tom
Iza be la Kos sa kow ska, dy rek tor pla ców ki. 

OPRAC. (LE NA)
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Stypendia dla dwóch uczennic

W przed szko lu w Chwa li sze wie od by -
ła się uro czy stość z oka zji Dnia Bab -
ci i Dziad ka. Nie ste ty, ze wzglę dów
epi de micz nych do pla ców ki sza cow -
ni go ście nie mo gli przy być. 

Dzie ci oczy wi ście pa mię ta ły o swo ich
bab ciach i dziad kach. By po dzię ko wać

za ich bez gra nicz ną mi łość, przed szko la ki
przy go to wa ły krót ki wy stęp. Pięk nie re cy -
to wa ły wier sze oraz śpie wa ły pio sen ki. Ca -
ły wy stęp zo stał na gra ny, aby bab cie
i dziad ko wie mo gli go obej rzeć. Dzie ci
przy go to wa ły rów nież laur ki oraz drob ne
upo min ki. 

OPRAC. (AN KA)

CHWALISZEW

Dzieci wystąpiły dla babć i dziadków

14 stycz nia bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek go ścił w swo im ga bi ne cie
Bar to sza Li twi na. Jest on 20-let nim
dzia ła czem, człon kiem Par la men tu
Mło dych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Spo tka nie z wło da rzem na sze go mia -
sta za ini cjo wał Bar tosz Li twin. Za nim zna -
lazł się w Par la men cie Mło dych RP, był
wi ce prze wod ni czą cym Sej mi ku Mło dzie -
ży Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, ko mi -
sa rzem wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w struk tu rach Ogól no pol skiej Fe de ra cji

Mło dych, prze wod ni czą cym Mło dzie żo -
wej Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie oraz
człon kiem Mło dzie żo wej Ra dy Spra wie dli -
wo ści przy Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści. 

Pod czas spo tka nia B. Li twin zło żył
na rę ce bur mi strza uchwa łę Par la men tu
Mło dych RP o przy szło ści sa mo rzą du te ry -
to rial ne go w Pol sce. Za ape lo wał też
do wło da rza, aby Mło dzie żo wa Ra da Miej -
ska wzno wi ła swo ją dzia łal ność w naj bliż -
szym cza sie. Fran ci szek Mar sza łek wy ra ził
przy chyl ność wo bec sze rze nia idei sa mo -
rzą do wej wśród dzie ci i mło dzie ży. 

W trak cie roz mo wy se kre tarz gmi ny
Be ata Po spiech po in for mo wa ła, iż sta tut
Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie zo stał do sto so wa ny do obo wią zu ją cych

prze pi sów, wy ni ka ją cych z usta wy o sa mo -
rzą dzie gmin nym, w paź dzier ni ku 2021
ro ku. Po nad to prze ka za ła, iż prze pro wa -
dze nie wy bo rów w szko łach na te re nie

gmi ny Kro to szyn jest za pla no wa ne na ma -
rzec bie żą ce go ro ku, je śli po zwo li na to sy -
tu acja epi de micz na. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Niecodzienne spotkanie
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19 stycz nia mło dzież z Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie, pod opie ką
wy cho waw ców, w ra mach Ak cji „Zi -
ma 2022” uda ła się na za ję cia re -
kre acyj no -spor to we na lo do wi sko
miej skie. 

Ini cja ty wą zo sta ła ob ję ta tak że mło -
dzież spo za kro to szyń skiej jed nost ki, któ -
ra mo gła za po znać się z ofer tą
i dzia łal no ścią OHP. Uczest ni cy HP zna ko -
mi cie się czu li się na lo do wi sku i po ka za li,
że sza leń stwa na łyż wach nie są im ob ce.
Wszy scy ba wi li się wy śmie ni cie. Na za koń -
cze nie na mło dzież cze kał przy go to wa ny
przez wy cho waw ców po czę stu nek oraz go -
rą ce na po je. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Szaleństwa na lodowisku 

17 stycz nia w ra mach „Ak tyw nych fe -
rii zi mo wych z Kro to szyń ską Bi blio te -
ką Pu blicz ną” zor ga ni zo wa ne zo sta ło
spo tka nie pod ha słem „Ak cja in te -
gra cja – gry i za ba wy in te gra cyj ne”. 

Dla uczest ni ków za jęć był to do sko -
na ły dzień na po zna nie ko le gów i ko le ża -
nek, z któ ry mi mie li się spo ty kać
w trak cie fe rii zi mo wych. Dzie ci chęt nie
bra ły udział w przy go to wa nych grach
i za ba wach in te gra cyj nych. Po nad to za po -
zna ły się z księ go zbio rem Od dzia łu dla

Dzie ci i Mło dzie ży, a tak że wy po ży czy ły
cie ka we książ ki. Naj więk szym za in te re -

so wa niem cie szy ły się ko mik sy, man gi
oraz książ ki o zwie rzę tach. (AN KA)

AKTYWNE FERIE

Zabawy integracyjne w bibliotece
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Zu zan na Kry stek to uta len to wa na za -
wod nicz ka To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn. Na kon cie ma
już wie le suk ce sów, w tym in dy wi du -
al ny brą zo wy me dal mi strzostw świa -
ta, któ re od by ły się w ja poń skiej Osa -
ce. O spor to wej dro dze z Zu zan ną
i jej tre ne rem Mar kiem Ko niecz nym
roz ma wia ła Mar le na Su cho dol ska.

Jak roz po czę ła się Two ja przy go da
z su mo?

ZU ZAN NA KRY STEK – Wszyst -
ko się za czę ło, kie dy roz po czę łam na -
ukę w tech ni kum. Na jed nej
z pierw szych lek cji wy cho wa nia fi zycz -
ne go na uczy ciel za pro po no wał, abym
po szła na tre ning su mo. Bez za wa ha nia
tak wła śnie zro bi łam i bar dzo mi się
spodo ba ło. Po ty go dniu tre no wa nia po -
je cha łam na pierw sze za wo dy. Mia łam
po pro stu zo ba czyć, jak to wszyst ko
wy glą da. Oka za ło się, że za ję łam dru -
gie miej sce. Od te go cza su mi nę ły pra -
wie czte ry la ta.

W któ rym mo men cie stwier dzi -
łaś, że to wła śnie su mo jest dys cy pli ną,
któ rej chcesz się po świę cić?

ZK – Ze spor tem by łam zwią za -
na od za wsze. Cho dzi łam na ba sen,
póź niej w cza sie na uki w gim na zjum
tre no wa łam taj ski boks. Z obu tych dys -
cy plin zre zy gno wa łam. Za ję cia mi się
po do ba ły, ale czu łam, że to nie jest to,
co chcę ro bić. Już po pierw szych tre -
nin gach su mo stwier dzi łam, że wresz -
cie tra fi łam na swo ją dys cy pli nę
i tre nu ję do dziś. 

Co mo że Pan po wie dzieć o Zu zan -
nie? Ja ka to za wod nicz ka? 

MA REK KO NIECZ NY – W Pol -
skim Związ ku Su mo nie by ło ta kie go
za wod ni ka, któ ry w tak krót kim cza -
sie osią gał by ta kie wy ni ki na eta pie za -
rów no ju nio ra, mło dzie żow ca, jak
i se nio ra. Zu zia po pół ro ku tre no wa -
nia zdo by ła me dal na mi strzo stwach
Eu ro py, co jest fe no me nem. Jej za an -
ga żo wa nie w tre nin gi i po dej ście
do wszel kich za dań, ja kie jej wy zna -
czam, jest nie spo ty ka ne. Nie jed no -

krot nie mu szę ją ha mo wać. Ma cha -
rak ter. Mu szę cza sem pil no wać, że by
się nie prze cią ża ła. 

Od no sisz wie le suk ce sów, zdo by -
wasz mnó stwo me da li. Co uwa żasz
za swo je naj więk sze osią gnię cie?

ZK – Je śli cho dzi o me da le, bez
wąt pie nia waż ne jest dla mnie zdo by -
cie in dy wi du al nie brą zu oraz za ję cie
dru gie go miej sca dru ży no wo pod czas
mi strzostw świa ta w Ja po nii w 2019
ro ku. Mi mo to my ślę, że 2021 był dla
mnie naj lep szym ro kiem, bo wy wal -
czy łam aż dzie sięć ty tu łów mi strzostw
Eu ro py, w tym sześć zło tych me da li.
Suk ce sem dla mnie jest też wy trwa nie
i sys te ma tycz ność, któ re za cho wu ję
w tre no wa niu. Prze kła da się to po zy -
tyw nie na mo je ży cie. Sport kształ tu je
w czło wie ku cha rak ter, któ ry nie boi
się żad nych pro ble mów. 

Je śli mó wi my o suk ce sach, co czu -
jesz, kie dy zdo by wasz i od bie rasz tak
waż ny me dal?

ZK – Je śli cho dzi o mi strzo stwa
świa ta, po jed nej z walk by łam zde ner -
wo wa na, bo prze gra łam ją w bar dzo
głu pi spo sób. Póź niej jed nak stwier dzi -

łam, że już nie mam nic do stra ce nia
i mu szę wal czyć da lej. Mam tak, że
cza sem pa mię tam wszyst ko, co dzia ło
się pod czas da nej wal ki, a cza sem nie.
Osta tecz ne go star cia w Osa ce aku rat
nie je stem w sta nie od two rzyć. Oglą -
da łam na gra nia, wal ka by ła bar dzo
szyb ka, być mo że nie wy ko rzy sta łam
w niej ja kiejś za ska ku ją cej tech ni ki, ale
naj waż niej sze, że by ła wy gra na. Mi ło
jest być trze cią naj lep szą za wod nicz ką
na świe cie, ale uwa żam, że mo gło być
le piej. My ślę, że gdy by mi strzo stwa
świa ta od by ły się w Kro to szy nie, to
mo gła bym sta nąć na naj wyż szym
stop niu po dium. 

A co w ta kich mo men tach czu je
tre ner?

MK – Tre no wa nie jest mo ją pa sją.
Nie jed no krot nie pod czas walk mo je -
go sy na, jak i in nych za wod ni ków, za -
krę ci ła mi się łez ka w oku. Cza sem
trze ba się wy pła kać. To są ta kie emo -
cje, któ rych nie da się stłu mić. 

Za pew ne du żo tre nu jesz. Jak uda -
je Ci się po łą czyć ży cie pry wat ne z tre -
nin ga mi i star ta mi w za wo dach?

ZK – Ak tu al nie jest mi tro chę
trud niej, po nie waż przy go to wu ję się
do ma tu ry, ale spo ra dycz nie zda rza
się, że opusz czam tre ning, mu szę być
cho ra al bo mu si za ist nieć ja kaś bar -
dzo waż na sy tu acja, któ ra ko li du je
z za ję cia mi. Tak sa mo jest z za wo da -
mi, na wet prze ło ży łam swo ją im pre -
zę z oka zji 18. uro dzin, bo aku rat
wte dy star to wa łam. Wszyst ko da się
po łą czyć. 

Su mo jest bez wąt pie nia bar dzo
waż ną czę ścią Two je go ży cia. Jak wpły -
wa na Cie bie upra wia nie tej dys cy pli -
ny?

ZK – Spo łecz ność su mo sta ła się
mo ją ro dzi ną. Są to moi naj bliż si zna -
jo mi. Wiem, że kie dy bę dę mia ła ja kie -
kol wiek kło po ty, to za wsze otrzy mam
po moc, za rów no w klu bie, jak i w Pol -
skim Związ ku Su mo. My ślę, że dzię ki
su mo na wią za łam zna jo mo ści, któ re
zo sta ną ze mną już na la ta. Jest to też
dys cy pli na spor tu, któ ra bar dzo bu du -
je cha rak ter. U dziew cząt jest to jesz -
cze bar dziej wi docz ne. Za wod nicz ki są
bar dziej do war to ścio wa ne, wie dzą, jak
po sta wić na swo im, a spo łecz ność su -
mo wspie ra rów no upraw nie nie ko -
biet. 

Po wie dzia łaś o wspie ra niu rów no -
upraw nie nia ko biet przez spo łecz ność
su mo. Na czym po le ga ją dzia ła nia
w tej kwe stii?

ZK – W mi nio nym ro ku Pol ski
Zwią zek Su mo zor ga ni zo wał kon kurs,
w któ rym moż na by ło wy grać miej sce

w ka len da rzu. Ce lem je go po wsta nia
by ło pro mo cja su mo w Pol sce ja ko
spor tu nie tyl ko dla męż czyzn oraz
wal ka z dys kry mi na cją ko biet w spo -
rcie. Uda ło mi się wy grać i mo je zdję -
cie rów nież zna la zło się w ka len da rzu.
Mo im zda niem su mo, ja ko dys cy pli -
na spor tu, uczy jak po sta wić na swo im
i do war to ścio wu je. My ślę, że to świet -
ny sport dla dziew cząt. 

Co da je Ci mo ty wa cję do pra cy,
do udo sko na la nia swo ich umie jęt no -
ści?

ZK – Ostat nio my śla ły śmy
nad tym z mo ją klu bo wą ko le żan -
ką – Olą Ro zum. Do szły śmy do wnio -
sku, że nie je ste śmy pew ne, czy coś
ta kie go jak mo ty wa cja w ogó le ist nie -
je. U nas jest ra czej tak, że sta wia my so -
bie cel i za wszel ką ce nę sta ra my się go
osią gnąć, nie zwa ża jąc na na po ty ka ne
po dro dze prze szko dy. 

Jak stać się do brym su mo ką? Czy
trze ba mieć okre ślo ne ce chy, czy jed -
nak wszyst ko moż na wy pra co wać?

ZK – Przede wszyst kim trze ba po -
świę cić du żo cza su na tre nin gi. Zda -
rza ją się oczy wi ście oso by, któ re ma ją
wro dzo ny ta lent. Przy cho dzą
na pierw szy tre ning i ma ją już wy czu -
cie. Trze ba pra co wać nad swo imi
umie jęt no ścia mi i ćwi czyć róż ne tech -
ni ki. My ślę, że ce chy cha rak te ru, któ -
re ma my, któ re być mo że wy ni ka ją
z wy cho wa nia, wspie ra ją nas w pra cy,
ale wszyst kie go moż na się na uczyć
i ukształ to wać sie bie na no wo. 

Co po wie dzie li by ście mło dym
spor tow com, któ rzy są na po cząt ku

swo jej dro gi, ale ma rzą, by od no sić ta -
kie suk ce sy jak Zu zan na?

ZK – Naj waż niej sze, że by się nie
pod da wać po pierw szych po tknię -
ciach. Czę sto jest tak, że za wod nik je -
dzie na pierw sze za wo dy, prze gra
i od ra zu się pod da je. Ta kich przy pad -
ków jak ja, gdy ktoś star tu je pierw szy
raz i zdo by wa me dal, jest bar dzo ma -
ło. Mło dzi lu dzie po win ni mieć w so -
bie za par cie. Du żą ro lę od gry wa też
wspar cie ro dzi ny. Cza sem dziec ko
trze ba „wy pchnąć” z do mu na tre ning,
a war to wie dzieć, że su mo jest świet -
nym ogól no ro zwo jo wym spor tem dla
dzie ci. 

MK – Ma my bar dzo trud ne cza sy.
Jed ną kwe stią jest pan de mia, a dru gą
to, że mło dych lu dzi cięż ko za chę cić
do ak tyw no ści. Dzie ci w wie ku przed -
szkol nym tre nu je my po przez za ba wę,
ale one ma ją nie co wię cej mo ty wa cji.
Scho dy za czy na ją się póź niej. Po trze -
ba du żo wy trwa ło ści, sa mo za par cia
i przede wszyst kim trze ba po ko chać
su mo, jak Zu zia. Ona też mia ła cza -
sem trud niej sze chwi le. Wi dzia łem
nie kie dy, że oba wia ła się po mi strzo -
stwach świa ta, aby nie wy paść go rzej
w niż szej ran dze za wo dów. Nie moż -
na się jed nak pod da wać pre sji. Dzie -
ciom trze ba wpa jać, że trud no ści są
po to, aby je po ko ny wać. 

Mi nio ny rok nie był ła twy. Da lej
mu sie li śmy mie rzyć się z pan de micz -
ną rze czy wi sto ścią. Czy epi de mia mia -
ła ja kiś wpływ na Two ją ka rie rę?

ZK – Na pew no po krzy żo wa ła
mo je pla ny zwią za ne z mi strzo stwa mi
świa ta, któ re się nie od by ły, nad czym
bar dzo ubo le wa łam. Kie dy to wa rzy -
szą ce pan de mii ob ostrze nia by ły bar -
dzo ry go ry stycz ne, mie li śmy też
pro ble my z tre nin ga mi. Sta ra li śmy się
jed nak na ty le, na ile to by ło moż li we,
ro bić coś sa me mu w do mach. Więk -
szość za wo dów na szczę ście się od by -
ła. 

Ja kie są Two je pla ny na naj bliż szy
czas? Czy wśród nich znaj du je się start
w świa to wych igrzy skach – The
World Ga mes?

ZK – Nie ste ty, to jesz cze nie mój
czas, aby wy stą pić na The World Ga -
mes. Nie mam ta kie go do świad cze nia,
ja kie ma ją za wod nicz ki, któ re wy star -
tu ją, nie zdo by łam kwa li fi ka cji. Bę dę
jed nak wspie rać mo ich klu bo wych ko -
le gów, w tym Alek san drę Ro zum.
Z Olą tre nu je my ra zem i chcę jej dać
bar dzo du żo wspar cia. Li czę, że zdo -
bę dzie me dal, a kie dy to osią gnie, to
bę dę się cie szyć tak, jak by to był mój
suk ces. Z ko lei ja pra cu ję sys te ma tycz -
nie, nie zwa ża jąc na to, ja kie za wo dy
przede mną. 

WYWIAD

Sumo to świetny sport dla dziewczyn!


