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KROTOSZYN

Cześć i chwała
bohaterom! Czytaj na str. 3
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Oficjalne przekazanie pojazdów 
dla zdunowskich druhów Czytaj na str. 5



Zna ny lo kal ny fo to graf i dzia łacz spo -
łecz ny, Bar tosz Ble cha, ogło sił prze -
łom w kwe stii swo je go pro to ty po we -
go wy na laz ku – eko lo gicz ne go pie ca
zmniej sza ją ce go kosz ty ogrze wa nia.
Na je go zbu do wa nie po świę cił pięć
lat swo je go ży cia.

– Po sta no wi li śmy zbu do wać
urzą dze nie, któ ry bę dzie zmniej sza -
ło kosz ty ogrze wa nia. Kil ka lat te mu
ra chun ki na sze go sto wa rzy sze nia
oka za ły się bar dzo wy so kie. Dla te go
chcie li śmy zna leźć ja kąś al ter na ty wę.
Po pię ciu la tach prób i te stów uda ło
nam się stwo rzyć pro to typ. Prze ba da -
li śmy go w Ło dzi w Ośrod ku Cer ty fi -
ko wa nym. Ba da no go pod ką tem
emi sji spa lin i in nych czyn ni ków po -
zwa la ją cych na do pusz cze nie pro -
duk tu na ry nek. Naj waż niej szym
ce lem, ja ki uda ło nam się osią gnąć,
jest zmniej sze nie kosz tów ogrze wa nia
przy zwięk sze niu efek tyw no ści od zy -
sku ener gii – opo wia da Bar tosz Ble -
cha. 

Urzą dze nie mo że być do łą czo ne
do ist nie ją cej już in sta la cji grzew czej
bez prze ra bia nia i wy mia ny sta re go
pie ca grzew cze go na wę giel. Jak pod -
kre śla wy na laz ca, pro jekt nie mógł się
udać bez wspar cia życz li wych osób.
Wy mie nia w szcze gól no ści Bar to sza
Szy mań skie go, in ży nie ra Krzysz to fa
Ste fa nia ka i swo je go oj ca – Ar ka diu sza
Ble chę. 

B. Ble cha zwra ca uwa gę na owoc -
ną współ pra cę z Za kła dem Ba dań
Urzą dzeń Ener ge tycz nych w In sty tu -
cie Ener ge tycz nym w Ło dzi. Wła śnie
tam pro to ty po wy piec prze cho dził
sze reg te stów spraw dza ją cych je go wy -

daj ność. – Ze spół, któ ry pro wa dzi pan
Pa weł Mru ga ła, dał nam bar dzo du żo
moż li wo ści na spraw dze nie na sze go
wy na laz ku. Bar dzo się cie szę, że są in -
sty tu cje w Pol sce, któ re chcą po ma gać
mło dym wy na laz com. Nie my ślą sza -
blo no wo i sta ra ją się wspie rać od dol ne
ini cja ty wy. Na po cząt ku by ło du że nie -
do wie rza nie, że zwy kły „Ko wal ski” po -
tra fi wyjść z ta kim po my słem.
W hi sto rii te go za kła du by ło za le d wie
kil ka ta kich przy pad ków w ostat -
nich 20 la tach. Jest to dla nas spo re
wy róż nie nie. Dzię ki ich do świad cze -
niu mo gli śmy po pchnąć pro jekt o ja -
kieś dwa la ta – stwier dza B. Ble cha.

Na stęp nym kro kiem dla twór ców
te go wy na laz ku jest zdo by cie do fi nan -
so wa nia na ko lej ne ba da nia. Obec nie
urzą dze nie do ko nu je du że go od zy sku
ener gii – w cią gu go dzi ny piec jest
w sta nie na grzać po nad metr sze ścien -
ny wo dy. Trze ba jed nak do ko nać do -
dat ko wych te stów, zwią za nych
z tlen ka mi wę gla. Pro jekt ma zo stać

skie ro wa ny do roz pa trze nia przez Mi -
ni ster stwo Roz wo ju i Tech no lo gii oraz
Mi ni ster stwo Ro dzi ny i Po li ty ki Spo -
łecz nej. 

– Jest to te mat pa lą cy ze wzglę du
na trud ną sy tu ację na ryn ku i kosz ty
ogrze wa nia. Mu si my ja ko spo łe czeń -
stwo sku pić się na wy ko rzy sta niu na -
sze go po ten cja łu, te go, co mo że my
roz wi nąć. Nie ro bie nie te go spra wi, że
bę dzie my się za sła niać mó wie niem, że
„nie by ło moż na pew nych rze czy wy -
ko nać”, a tak na praw dę nam się nie
chcia ło. Mie li śmy przed smak te go, jak
uza leż ni li śmy się od ga zu i chy ba wy -
cią gnę li śmy wnio ski. Im bar dziej zróż -
ni co wa ny jest ry nek ener ge tycz ny, tym
sta bil niej sze są sy tu acja go spo dar cza
i bez pie czeń stwo kra ju. Ma my w pla -
nach wyjść z pro po zy cją do nad le śnic -
twa od no śnie no wych fil trów
i urzą dzeń, któ re neu tra li zu ją emi sję
szko dli wych sub stan cji – pod su mo -
wu je B. Ble cha.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności2 WTOREK, 7 MARCA 2023

KROTOSZYN

Wynalazek, który rozwiąże problem kosztów ogrzewania

W ki nie Przed wio śnie od był się I Kro -
to szyń ski Kon gres – Mło dzi Sa mo -
rząd ni. Ho no ro wy pa tro nat na tym
wy da rze niem ob ję li bur mistrz Kro to -
szy na i sta ro sta kro to szyń ski.

Ko mi sja Eu ro pej ska ogło si ła mi -
nio ny rok 2022 Eu ro pej skim Ro kiem
Mło dzie ży, aby pod kre ślić ro lę mło de -
go po ko le nia w bu do wa niu przy szło -
ści Wspól no ty. W związ ku z tym
Mło dzie żo wa Ra da Miej ska w Kro to -
szy nie wraz z opie kun ką Sa bi ną Ry ba -
kow ską po sta no wi ła wyjść z ini cja ty wą
zor ga ni zo wa nia kon gre su na te mat an -
ga żo wa nia się w ini cja ty wy lo kal ne.
Udział w przed się wzię ciu wzię li
ucznio wie szkół pod sta wo wych i po -
nad pod sta wo wych z te re nu gmi ny
Kro to szyn, któ rzy na le żą do sa mo rzą -
dów uczniow skich, wraz z na uczy cie -
la mi – opie ku na mi tych że
sa mo rzą dów i ko or dy na to ra mi Mło -
dzie żo wej Ra dy Miej skiej. 

Po uro czy stym otwar ciu spo tka nia
głos za brał bur mistrz Kro to szy -
na. – Bar dzo się cie szę, że tak licz na
mło dzież przy by ła na to spo tka nie. Ha -
sła mi prze wod ni mi dzi siej sze go kon gre -

su są sa mo rząd ność i de mo kra cja. Ktoś
kie dyś po wie dział, że de mo kra cja jest
bar dzo faj na, ale na le ży jej się dłu go
uczyć. Dzię ku ję Mło dzie żo wej Ra dzie
Miej skiej i opie ku nom, że pod ję li się wy -
zwa nia zor ga ni zo wa nia te go wy da rze -
nia. Gmi na w swo ich dzia ła niach
przy kła da bar dzo du żą wa gę do te go,
aby mło dzież do brze się czu ła w na -
szym mie ście. Przy kła dem jest Bło -
nie – to de mo kra tycz na, pu blicz na
prze strzeń, w któ rej mło dzi lu dzie mo -
gą się spo ty kać, dys ku to wać i re lak so -
wać. Mło dzie żo wa Ra da Miej ska jest
or ga nem do rad czym i za wsze bę dzie my
się wni kli wie wsłu chi wać w jej głos i po -
stu la ty – mó wił Fran ci szek Mar sza łek. 

Prze ma wia ły też przed sta wi ciel ka
Ku ra to rium Oświa ty – Ewa Kar gol -
-Sty ba nie wicz – oraz rad na Na ta lia
Ro ba kow ska. Na stęp nie wy kład in au -
gu ra cyj ny pn. „Sa mo rząd uczniow ski
to MY – la bo ra to rium szkol nej de mo -
kra cji” wy gło sił Mi chał Tra garz. Na ko -
niec od by ły się warsz ta ty dla uczniów
i na uczy cie li, pro wa dzo ne przez tre ne -
rów z Cen trum Edu ka cji Oby wa tel -
skiej w War sza wie. 
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Spoj rze nie mło dzie ży
na dzia łal ność sa mo rzą do wą
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1 mar ca ob cho dzi li śmy Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
W kro to szyń skim mu zeum tra dy cyj -
nie zor ga ni zo wa no uro czy stą wie -
czor ni cę, w trak cie któ rej zło żo no
hołd człon kom pol skie go pod zie mia
an ty ko mu ni stycz ne go. 

Pod czas wie czor ni cy Piotr Mi ko -
łaj czyk, dy rek tor mu zeum, wpro wa -
dził go ści w te mat spo tka nia. Opra wę
ar ty stycz ną przy go to wa li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej im. Rtm. Wi tol da
Pi lec kie go w Or pi sze wie pod kie run -
kiem Elż bie ty Ro gow skiej oraz Mar ka
Olej ni ka – dy rek to ra Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I stop nia w Kro to -
szy nie.

Pod czas uro czy sto ści sku pio no się
głów nie na wąt kach zwią za nych z lo kal -
nym pod zie miem an ty ko mu ni stycz -
nym. Da niel Szcze pa niak, hi sto ryk,
któ ry od wie lu lat zgłę bia te ma ty kę lo -
kal ne go pod zie mia an ty ko mu ni stycz -
ne go, przed sta wił za gad nie nia
do ty czą ce pró by zdo by cia wię zie nia
PUBP w Koź mi nie Wlkp. przez od -
dział par ty zanc ki Ja na Kem piń skie go
ps. Błysk w no cy z 10 na 11 paź dzier ni -
ka 1945 r. Opo wie dział tak że o An to -
nim Mar cza ku vel Pta ku – żoł nie rzu
Na ro do wych Sił Zbroj nych / Ar mii
Kra jo wej, gdzie miał ps. „Lis”, oraz

Wiel ko pol skiej Sa mo dziel nej Gru py
Ochot ni czej „War ta”, gdzie no sił ps.
„Pa weł”. Uro dził się w 1926 r. w Kro to -
szy nie, a zmarł w 2011 i zo stał po cho -
wa ny na cmen ta rzu w Mi li czu.

Część wie czor ni cy po świę co na by -
ła kon spi ra cji ogól no pol skiej. Piotr Mi -
ko łaj czyk wy gło sił pre lek cję na te mat
jed nej z naj bar dziej zna nych bo ha te -
rów Ar mii Kra jo wej i ofia ry ter ro ru
ko mu ni stycz ne go – ge ne ra ła bry ga dy
Au gu sta Emi la Fiel dor fa ps „Nil”,
w związ ku z przy pa da ją cą 24 lu te -
go 70. rocz ni cą wy ko na nia wy ro ku
śmier ci na nim przez wła dzę lu do wą.

Au gust Emil Fiel dorf uro dził
się 20 mar ca 1895 r. w Kra ko wie. Już
ja ko 17-la tek wstą pił do Związ ku
Strze lec kie go, gdzie ukoń czył szko łę
pod ofi cer ską. Po wy bu chu I woj ny
świa to wej zgło sił się na ochot ni ka
do Le gio nów Pol skich. Po kry zy sie
przy się go wym w 1917 r. tra fił za ka rę
z in ny mi zbun to wa ny mi na front wło -
ski. Na stęp nie w 1918 r. wró cił
do Kra ko wa, wstą pił do Pol skiej Or ga -
ni za cji Woj sko wej i brał udział w roz -
bra ja niu Au stria ków. Uczest ni czył
rów nież w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej, m. in. wy pra wie ki jow skiej, Bi twie
War szaw skiej i bi twie bia ło stoc kiej.
W okre sie mię dzy wo jen nym na dal po -
zo stał w czyn nej służ bie woj sko wej. 

Po klę sce kam pa nii wrze śnio wej
w 1939 r. prze do stał się na Wę gry,
a na stęp nie do Fran cji i Wiel kiej Bry -
ta nii. Stam tąd ja ko pierw szy emi sa -
riusz na czel ne go wo dza sił zbroj nych
gen. Wła dy sła wa Si kor skie go zo stał
wy sła ny do oku po wa nej Pol ski. Pod -
czas tej po dró ży przy jął pseu do nim
„Nil” w związ ku prze lo tem nad naj -
dłuż szą rze ką świa ta. W la tach 1942-
1944, bę dąc sze fem Kie row nic twa
Dy wer sji Ko men dy Głów nej AK, do -
wo dził naj bar dziej nie bez piecz ny mi

i spek ta ku lar ny mi ak cja mi prze ciw ko
nie miec kie mu oku pan to wi. Je go pod -
ko mend ni do ko na li m. in. uda ne go za -
ma chu na ka ta War sza wy, do wód cę SS
i po li cji – Fran za Kut sche rę. Z te go po -
wo du był naj bar dziej po szu ki wa nym
przez hi tle row ców przed sta wi cie lem
Pol ski Pod ziem nej. W 1943 r., w ob li -
czu za gro że nia Pol ski oku pa cją so wiec -
ką, otrzy mał za da nie utwo rze nia
i kie ro wa nia taj ną or ga ni za cją „NIE”
(„Nie pod le głość), któ ra mia ła jej się
prze ciw sta wić. Jed nak wy buch po -
wsta nia war szaw skie go prze rwał bu -
do wę wspo mnia nej or ga ni za cji. 

Po roz wią za niu AK w stycz -
niu 1945 r. ge ne rał po now nie roz po -
czął pra ce nad przy go to wa niem „NIE”.
Le gi ty mo wał się ja ko Wa len ty Gda nic -
ki. Nie ste ty, na po cząt ku mar ca te go
sa me go ro ku zo stał zu peł nie przy pad -
kiem aresz to wa ny przez NKWD
w Mi la nów ku. Nie roz po zna ny zo stał
ska za ny na po byt w ła grze za spe ku la -
cje. Po po wro cie do Pol ski w 1947 r.,

po mi mo za prze sta nia dzia łal no ści
kon spi ra cyj nej, ze wzglę du na ro lę, ja -
ką ode grał w cza sie walk z bol sze wi ka -
mi oraz pod czas II woj ny świa to wej,
był bar dzo in ten syw nie po szu ki wa ny
przez Urząd Bez pie czeń stwa i kontr -
wy wiad woj sko wy. W lu tym 1948 r.
zde cy do wał się na ujaw nie nie, co do -
pro wa dzi ło do je go póź niej sze go aresz -
to wa nia. Po sfin go wa nym pro ce sie
na pod sta wie fał szy wych oskar żeń zo -
stał ska za ny na ka rę śmier ci. 24 lu te -
go 1953 r. po wie szo no go w wię zie niu
mo ko tow skim. 

Był naj wyż szym ran gą żoł nie rzem
AK, któ ry padł ofia rą zbrod ni są do wej
okre su sta li now skie go. Pięć lat póź niej
Ge ne ral na Pro ku ra tu ra umo rzy ła po -
stę po wa nie kar ne wo bec ge ne ra ła z po -
wo du bra ku do wo dów wi ny. Do pie ro
w 1989 r., po upły wie 36 lat od je go
śmier ci, po sta no wie niem pro ku ra to ra
ge ne ral ne go PRL zo stał w peł ni zre ha -
bi li to wa ny – stwier dzo no, że nie po -
peł nił za rzu ca ne go mu czy nu, nie
do pu ścił się za rzu co nej mu zbrod ni
i był cał ko wi cie nie win ny. Je go cia ła
do tej po ry nie od na le zio no. Ma sym -
bo licz ny grób w kwa te rze Ł Cmen ta -
rza Woj sko we go na Po wąz kach
w War sza wie. 

Po wie czor ni cy jej uczest ni cy tra -
dy cyj nie prze szli pod daw ny areszt
śled czy przy ul. Sien kie wi cza, aby od -
dać hołd oso bom, któ re tam by ły prze -
śla do wa ne i mor do wa ne. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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16 lu te go w Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie od by ła się od pra wa służ bo -
wa. Ce lem spo tka nia by ło pod su mo -
wa nie ubie gło rocz nych dzia łań.

Wśród za pro szo nych go ści zna -
leź li się m. in. bryg. To masz Gre -
lak – za stęp ca wiel ko pol skie go
ko men dan ta wo je wódz kie go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, Sta ni sław
Szczot ka – sta ro sta kro to szyń ski, Ju -
liusz Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go, Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na,
Ma ciej Brat bor ski – bur mistrz Koź -
mi na Wlkp., To masz Le siń ski – bur -
mistrz Ko by li na, To masz Chu dy -
bur mistrz Zdun, Ma riusz Dy mar -
ski – wójt Roz dra że wa, dh To masz
Ni cie jew ski – pre zes ZOSP RP Po wia -
tu Kro to szyń skie go, dh Wal de mar
Flor kow ski – wi ce pre zes ZOSP RP
Po wia tu Kro to szyń skie go, Łu kasz Pa -
chur ka z Nad le śnic twa Kro to szyn. 

Pod su mo wa nia ubie gło rocz nej
dzia łal no ści kro to szyń skiej ko men dy
za po mo cą pre zen ta cji mul ti me dial nej
do ko nał st. bryg. Ma rek Ka lak – ko -
men dant po wia to wy PSP w Kro to szy -
nie. W 2022 ro ku od no to wa no
łącz nie 915 in ter wen cji, z cze go 88
sta no wi ły po ża ry, 706 – miej sco we za -
gro że nia, 21 – fał szy we alar my. W wy -
ni ku po ża rów jed na oso ba po nio sła
śmierć, a sześć zo sta ło ran nych, na to -
miast na sku tek tzw. miej sco wych za -
gro żeń zgi nę ło 21 osób, a 107
od nio sło ob ra że nia. 

– Wie le za kła da nych ce lów w mi -
nio nym ro ku uda ło nam się zre ali zo -
wać. Nie by ło by to jed nak moż li we,
gdy by nie przy chyl ność i wspar cie fi -
nan so we, za co dzię ku ję ko men dzie
wo je wódz kiej oraz sa mo rzą dow com
po wia tu kro to szyń skie go – pod kre ślił
ko men dant PSP Kro to szyn. Zwró cił
tak że uwa gę na wy so ki po ziom przy -
go to wa nia stra ża ków do za pew nia nia
bez pie czeń stwa miesz kań com
i na wzo ro wą współ pra cę z jed nost ka -
mi Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. 

W 2022 ro ku KP PSP w Kro to szy -
nie zy ska ła wspar cie fi nan so we w wy -
so ko ści ok. 441 tys. zł, z cze go 357 tys.
zł prze zna czo no na in we sty cje, a 84
tys. zł na wy dat ki bie żą ce. Jed nym
z waż nych przed się wzięć w mi nio nym
ro ku był za kup po wia to we go sys te mu
łącz no ści. Ra dio we sta cje ba zo we zna -
la zły się w na stę pu ją cych miej scach
na te re nie po wia tu – Szko ła Pod sta wo -
wa w Rosz kach, Urząd Miej ski w Koź -
mi nie Wlkp., Urząd Miej ski
w Ko by li nie i Urząd Miej ski w Sul mie -
rzy cach. W tym ro ku kro to szyń ska
PSP pla nu je rów nież zre ali zo wać wie -
le waż nych in we sty cji. W pla nach jest
na przy kład wy mia na cięż kie go sa mo -
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go. Koszt
te go przed się wzię cia po kry ją w ca ło ści
środ ki z Unii Eu ro pej skiej.

Po od pra wie za stęp ca ko men dan -
ta wo je wódz kie go wi zy to wał jed nost -
kę OSP w Kro to szy nie oraz roz ma wiał
ze stra ża ka mi peł nią cy mi służ bę
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej. 

(FE NIX)
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Na ser wi sie spo łecz no ścio wym nie -
ma łą dys ku sję wy wo ła ła in for ma cja
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
na te mat pla nów wy cię cia oko ło 20
drzew przy tzw. pro me na dzie. Zwią -
za ne jest to z pla no wa ną re wi ta li za -
cją tej czę ści mia sta.

Wra mach in we sty cji prze wi du je się
prze bu do wę i roz bu do wę cią gu pie szo -
-ro we ro we go, bu do wę ście żek spa ce ro -
wych na przy le głych te re nach zie lo nych
wraz z no wy mi na sa dze nia mi zie le ni
wy so kiej i ni skiej, mon taż ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry, utwar dze nie po -
wierzch ni grun tu pod dro gę do jaz do wą
i tech nicz ną, de mon taż lub prze su nię -
cie ist nie ją cych lamp oświe tle nio wych
i ele men tów ma łej ar chi tek tu ry, ko li du -
ją cych z przed się wzię ciem, prze bu do -
wę ist nie ją cej sie ci ka na li za cji sa ni tar nej,
a tak że wy cin kę drzew po zo sta ją cych
w ko li zji z pro jek to wa nym cią giem pie -
szo -ro we ro wym, 

27 lu te go Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie w ser wi sie spo łecz no ścio wym
po in for mo wał, że na ca łej dłu go ści
pro me na dy ko niecz ne jest usu nię cie
oko ło 20 drzew. W za mian, w ra mach
przy szłej re wi ta li za cji, pla nu je się
wzbo ga ce nie drze wo sta nu o po -
nad 120 no wych na sa dzeń kom pen sa -
cyj nych.

Ko mu ni kat ów wy wo łał praw dzi -
wą bu rzę wśród in ter nau tów, któ rzy
nie szczę dzi li słów kry ty ki wo bec ta -
kiej de cy zji. Część uzna ła, że ab sur -
dem jest wy ci na nie sta rych i zdro wych
drzew po to, by za sa dzić no we. – To
jest cho re, że by ciąć na po tę gę zdro we
drze wa! To nie moż na za pro jek to wać
pro me na dy, wy ko rzy stu jąc obec ny
drze wo stan? / Przy wsze la kich re wi ta -
li za cjach brak pod sta wo wej re flek sji,
np. ile po trze ba lat, że by uro sło ta kie
drze wo... Naj le piej ciąć jak po pad nie,
bo tak ła twiej. Zda je się, że drze wa
na al. Po wstań ców Wiel ko pol skich
ura to wa no i DA ŁO SIĘ... / A co to jest
za ko niecz ność? W ja kim ce lu? z ja kie -
go po wo du? Bo u nas po znań scy ge -
niu sze z ra tu sza usu wa ją zdro we

drze wa i na sa dza ją w do ni cach. Któ re
nie ma ją szans na dłuż sze ży cie, ale
w ten oto spo sób za my ka się usta prze -
ciw ni kom usu wa nia drzew. / Tu taj bę -
dą wy cię te ko lej ne dzie siąt ki drzew.
W ze szłym ty go dniu wy cię to drze wa
na ul. Wi to sa. Co to za re wi ta li za cja?
Wy ci nać zdro we drze wa, aby po sa dzić
mło de? Kto to wy my śla? Dla cze go nie
moż na wy my ślić cze goś i do pa so wać
się do kra jo bra zu? Ewen tu al nie do sa -
dzać mło de drze wa. Nie dłu go bę dzie -
my miesz kać w strasz nym,
be to no wym Kro to szy nie. Żal… /
W mie ście jest du żo do zro bie nia!
A my wy ci na my drze wa, któ re pa mię -
ta ją na si dziad ko wie! To nie do wy ba -
cze nia! Po pa trz cie na za py zia łe
cen trum, krzy we chod ni ki, wstręt ne
ele wa cje i po my śl cie o praw dzi wej re -
wi ta li za cji! Oko li ce ryn ku to kom pro -
mi ta cja po znań skiej go spo dar no ści!
Je stem obu rzo ny! I to zie lo ne mia sto
PSL -u! Wstyd! / Pro szę zwró cić uwa -
gę na to, co się dzie je z la sa mi kom -
plek su Dą bro wy Kro to szyń skie
w oko li cy Chwa li sze wa, włą cza jąc
w to re zer wat Dą bro wa Smo szew
i ścię te ko na ry li py, któ rą po zba wio no
sta tu su po mni ka przy ro dy, „bo próch -
nia ła”. Mo gę się my lić, ale czy w nie -
któ rych przy pad kach nie by ło to
po pro stu pój ście na ła twi znę al bo
skok na du żą ka sę z la su? – to tyl ko kil -
ka przy kła do wych ko men ta rzy, któ re
zna la zły się pod po stem in for mu ją -
cym o wy cin ce drzew.

W związ ku z tym na stęp ne go dnia
Urząd Miej ski w Kro to szy nie opu bli -
ko wał post wy ja śnia ją cy. – Za łą czo na
do po sta fo to gra fia by ła zdję ciem WY -
ŁĄCZ NIE po glą do wym, żad ne z wi -
docz nych na nim drzew nie zo sta nie
usu nię te. Wszyst kich, któ rzy się nim
za su ge ro wa li, prze pra sza my za wpro -
wa dze nie w błąd. Na ob sza rze pro wa -
dzo nych prac jest kil ka set drzew,
spo śród któ rych wy cię tych na ca łej
dłu go ści pro me na dy zo sta nie 22.
W ich miej sce zo sta nie za sa dzo nych
aż 120 drzew, co nie tyl ko zre kom pen -
su je, ale zna czą co zwięk szy i uroz ma -
ici te re ny zie lo ne przy pro me na dzie.
Cał ko wi cie po dzie la my Pań stwa tro -
skę o śro do wi sko i te re ny zie lo ne w na -
szej gmi nie i za pew nia my, że był to
je den z naj waż niej szych aspek tów
pod czas two rze nia pro jek tu in we sty -
cji. Przy po mi na my, że wie le obaw bu -
dzi ły rów nież pro wa dzo ne w la tach
ubie głych re wi ta li za cje Ryn ku, al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich oraz Bło nia,
któ re obec nie sta no wią wi zy tów kę
Kro to szy na i cie szą się uzna niem za -
rów no Miesz kań ców, jak i go ści.
W związ ku z po wyż szym pro si my
Pań stwa o zro zu mie nie. Je ste śmy
prze ko na ni, że pro me na da w no wej
od sło nie bę dzie miej scem wie lu ak -
tyw no ści, spo tkań i spa ce rów oraz po -
wo dem wiel kiej ra do ści i du my nas
wszyst kich – czy ta my w oświad cze -
niu kro to szyń skie go urzę du.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Planowana wycinka drzew wywołała spore kontrowersje
KP PSP KRO TO SZYN

Stra ża cy pod su mo wa li mi nio ny rok
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W mi nio ną so bo tę w straż ni cy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Zdu -
nach od by ło się uro czy ste prze ka za -
nie no we go śred nie go wo zu bo jo we -
go na pod wo ziu MAN oraz cięż kie go
wo zu bo jo we go tej sa mej mar ki, któ -
ry w jed no st ce słu ży już od 2020 ro -
ku, ale z uwa gi na ów cze sną sy tu -
ację epi de mio lo gicz ną w kra ju nie
zo stał ofi cjal nie prze ka za ny.

Jed nost ka OSP Zdu ny w tym ro ku
wzbo ga ci ła się o śred ni sa mo chód ra -
tow ni czo -ga śni czy ty pu GBA. Jest to
no wo cze sny i wy so kiej kla sy po jazd,
o bar dzo do brych pa ra me trach tak tycz -
nych, do sto so wa nych do za gro żeń wy -
ni ka ją cych z po stę pu tech no lo gicz ne go.
Wy ko rzy sty wa ny bę dzie przez jed nost -
kę pod czas ga sze nia po ża rów i li kwi da -
cji in nych miej sco wych za gro żeń.

W uro czy sto ści udział wzię li An -
dże li ka Moż dża now ska – po seł Par la -
men tu Eu ro pej skie go, po sło wie
Ka ta rzy na Sój ka i Jan Mo siń ski, st. bryg.
Ja ro sław Za mel czyk – za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Po zna niu, st. bryg. Ma rek
Ka lak – ko men dant po wia to wy Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie,
mł. bryg. Zbi gniew Fol ty nie wicz – za -
stęp ca ko men dan ta po wia to we go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie,
dh To masz Ni cie jew ski – pre zes Za rzą -
du Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP,
Piotr Try bek – dy rek tor biu ra po li tycz -
ne go mi ni ster Mar le ny Ma ląg, To masz
Chu dy – bur mistrz Zdun, Ma ciej Brat -
bor ski – bur mistrz Koź mi na Wlkp.,
Dio ni zy Wasz czuk – prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Zdu nach – wraz
z rad ny mi, dh Prze my sław Pan kie -
wicz – ko men dant miej sko -gmin ny
ZOSP RP w Zdu nach oraz de le ga cje
z jed no stek OSP z te re nu gmi ny Zdu ny
oraz z gmin ościen nych.

– Sa mo cho dy te są do wo dem na szej
wdzięcz no ści i ogrom ne go za ufa nia

do wa szej służ by. Z de ter mi na cją słu ży -
cie i re ali zu je cie mi sję bez pie czeń stwa
i ochro ny ży cia miesz kań ców po wia tu
kro to szyń skie go oraz wiel ko pol skiej zie -
mi. Kie dy by łam nana ra dzie wo je wódz -
kiej, z du mą słu cha łam o wa szych
suk ce sach. Rów nież w Par la men cie Eu -
ro pej skim prze ka zu ję in for ma cje o wa -
szym po świę ce niu. Ha sło „Bo gu
na chwa łę, lu dziom na po ży tek” jest
w wa szych ser cach. Waż na jest rów nież
ro la dru hów se nio rów, któ rzy prze ka zu -
ją pa łecz kę tra dy cji mło de mu po ko le niu.
Dzię ku ję rów nież bur mi strzo wi Zdun
irad nym miej skim zaowoc ną współ pra -
cę. Bez pań stwa za an ga żo wa nia nie by -
ło by te go pięk ne go świę ta. Do brze
wy kwa li fi ko wa najed nost ka sta no wi bo -
gac two gmi ny. Pięk nie się róż nij my

i uzu peł niaj my. Je den za wszyst kich
i wszy scy za jed ne go – oświad czy ła An -
dże li ka Moż dża now ska. 

Po czę ści ofi cjal nej, zwią za nej
z prze ka za niem po jaz dów stra żac kich,
na stą pi ło wrę cze nie li stów gra tu la cyj -
nych przed sta wi cie lom jed no stek OSP
Basz ków i OSP Czar ny Sad, któ rzy za -
kwa li fi ko wa li się na do fi nan so wa nie
za ku pu no wych po jaz dów ra tow ni -
czo -ga śni czych. Pro me sy otrzy ma li
rów nież stra ża cy z OSP Bo rzę cicz ki,
OSP Ku kli nów, OSP No wa Wieś, OSP
Or pi szew, OSP Smo li ce i OSP Sul mie -
rzy ce. Li sty gra tu la cyj ne wrę cza li par -
la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy oraz
za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go
w asy ście ko men dan ta po wia to we go. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OSP

Ofi cjal ne prze ka za nie po jaz dów dla zdu now skich dru hów
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Za koń czył się pierw szy etap zbiór ki
da rów rze czo wych dla po szko do wa -
nych w wy ni ku trzę sie nia zie mi
w Tur cji i Sy rii. Ze bra ne przez punkt
po mo cy na kro to szyń skim ryn ku
żyw ność, odzież, ar ty ku ły hi gie nicz -
ne, ko ce, koł dry i śpi wo ry zo sta ły
spa ko wa ne i prze wie zio ne do Nie -
pru sze wa ko ło Po zna nia, a stam tąd
do miej sco wo ści Ma la tya  w Tur cji.
Ak cja ko or dy no wa na jest przez Kon -
su lat Tu rec ki w War sza wie.

Wo lon ta riusz ki z punk tu po mo cy
ser decz nie dzię ku ją stra ża kom z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej z Ja sne go Po la oraz
Ust ko wa za po moc w za ła do wa niu oraz
prze wo zie da rów na miej sce zbiór ki
pod Po zna niem, a tak że bur mi strzo wi
Kro to szy na za po moc w zor ga ni zo wa niu
trans por tu i Cen trum Kro to szyń skich Ini -
cja tyw za po moc w pro mo cji zbiór ki.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ją
do pla có wek oświa to wych, któ re włą czy ły
się w ak cję – Szko ły Pod sta wo wej im. Rtm.
Wi tol da Pi lec kie go w Or pi sze wie, Nie pu -
blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro to szy nie,
Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
im. K. F. Li bel ta w Kro to szy nie, Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie, Spo łecz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Kro to szy nie, Przed szko la

Baj ka w Kro to szy nie, Przed szko la nr 5 We -
so ła Gro mad ka w Kro to szy nie, Przed szko -
la nr 6 Ku buś z OI w Kro to szy nie, Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie, Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie, Szko ły
Pod sta wo wej w Go rzu pi, I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie, Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych w Kro to szy nie, Szko -
ły Pod sta wo wej w Be ni cach (AN KA)

KROTOSZYN

Zebrane dary trafiły do poszkodowanych
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Gmi na Ko by lin roz po czy na pra ce
pro jek to we, zwią za ne z utwo rze -
niem ska te par ku. Spo tka nie kon sul -
ta cyj ne w tej spra wie obę dzie się 9
mar ca (czwar tek) o godz. 12.00
w sa li ślu bów Urzę du Miej skie go
w Ko by li nie. 

– Je stem już po wstęp nej roz mo wie
z jed nym z pro jek tan tów i wiem, że bar -
dzo waż ne są też kon sul ta cje z po ten cjal -
ny mi użyt kow ni ka mi ta kich urzą dzeń.
Dla te go chciał bym się spo tkać z miesz -
kań ca mi na szej gmi ny i wy słu chać ich
opi nii. Wszak nie ro bi my te go dla sie bie,

tyl ko chce my, że by mło dzież ko rzy sta ła
i spę dza ła tam wol ny czas, więc niech też
za bie rze głos – oznaj mił bur mistrz To -
masz Le siń ski. 

Ska te park miał by po wstać na te re nie
wo kół bo iska przy ul. Strze lec kiej. Urzą -
dze nia, ja kie mon tu je się w ska te par kach,
ma ją róż ne stop nie trud no ści. Po nad to do -
sto so wy wa ne są do te go, czym się na nich
jeź dzi (de sko rol ka, BMX, rol ki). War to za -
tem, aby po ten cjal ni użyt kow ni cy ska te -
par ku mo gli się wy po wie dzieć w tych
kwe stiach. Dla te go za chę ca my do udzia łu
w spo tka niu 9 mar ca.

(AN KA)

KOBYLIN

Zbudują skatepark?

28 lu te go Kro to szyń ską Bi blio te kę
Pu blicz ną od wie dzi li ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2, by wy słu chać pre zen ta cji „Wiel -
ko pol ska – mo ja ma ła oj czy zna. Źró -
dła wie dzy o re gio nie”.

Mło dzież do wie dzia ła się więc, co to

jest re gio na lizm oraz po zna ła źró dła in for -
ma cji o Wiel ko pol sce – stro ny, por ta le do -
ty czą ce hi sto rii, geo gra fii, tu ry sty ki. Go ście
mie li też moż li wość przej rze nia ar chi wal -
nych eg zem pla rzy pra sy lo kal nej. 

Bi blio te ka za chę ca uczniów szkół
śred nich do od wie dzin. 

(AN KA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

O regionalizmie w bibliotece
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28 lu te go sa la se syj na Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie zgro ma dzi ła
kil ku dzie się ciu przed sta wi cie li lo kal -
ne go biz ne su w związ ku z kon fe ren -
cją „Wiel ko pol ska kon ku ren cyj na.
No we moż li wo ści roz wo ju MŚP
i JST”. Or ga ni za to rem wy da rze nia
był Wiel ko pol ski Fun dusz Roz wo ju.

Na wstę pie bur mistrz Kro to szy na
zwró cił uwa gę na fakt, że w nie sta bil nych
cza sach trze ba szu kać no wych moż li wo ści
fi nan so wa nia dzia łal no ści go spo dar czej
i ko rzy stać z tych, któ re czę sto są w po bli -
żu, jed nak bra ku je sze ro kiej świa do mo ści
na ich te mat. Dla te go wła śnie Wiel ko pol -
ski Fun dusz Roz wo ju or ga ni zu je kon fe ren -

cje z cy klu „Wiel ko pol ska kon ku ren cyj na.
No we moż li wo ści roz wo ju MŚP i JST”.

Ja kub Pa duch, eks pert WFR ds. zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, wswo im wy stą pie niu za -
pre zen to wał do stęp ne in stru men ty fi nan so we
w ofer cie spół ki i jej po śred ni ków. – Je ste śmy
spół ką Sa mo rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go, więc wza sa dzie to wszy scy pań stwo je -
ste ście, ja ko re gio nal na wspól no ta
sa mo rzą do wa, na szy mi współ wła ści cie la mi.
Stąd też ofe ro wa ne przez nas pro duk ty są
udzie la ne na tak pre fe ren cyj nych wa run -
kach – mó wił przed sta wi ciel WFR, pod kre -
śla jąc, że zasko rzy sta nie zofer ty nie wy stę pu ją
żad ne do dat ko we pro wi zje i opła ty. 

Z ko lei Ja kub Owcza rek i Fi lip Ko łecz -
ko, eks per ci Fi li piak Ba bicz Tax, przed sta -

wi li w spo sób szcze gó ło wy, jak ko rzy sta jąc
z do stęp nych na rzę dzi praw nych, sto so wać
od po wied nie ulgi po dat ko we i ja kie for my
opo dat ko wa nia są dla przed się bior ców naj -
ko rzyst niej sze. Nie za bra kło też kil ku słów
o tym, jak zmia ny w sys te mie po dat ko -
wym wpły wa ją na sa mo rzą do we fi nan se. 

Na ko niec kon fe ren cji Ka ta rzy na Kur -
cza ba z Punk tu In for ma cyj ne go Fun du szy
Eu ro pej skich w Ka li szu prze ka za ła uczest -
ni kom wia do mo ści na te mat uru cha mia nej
w naj bliż szym cza sie no wej per spek ty wy fi -
nan so wej Unii Eu ro pej skiej i wstęp ne go
har mo no gra mu ogła sza nych na bo rów
na do ta cje dla po szcze gól nych sek to rów
dzia łal no ści. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W lu tym w sie dzi bie spół ki Oświe tle -
nie Ulicz ne i Dro go we w Ka li szu od -
by ło się spo tka nie, w trak cie któ re go
po ru szo no te ma ty z za kre su mo der -
ni za cji in fra struk tu ry oświe tle nia
ulicz ne go na te re nie gmi ny Kro to -
szyn. W pla nach jest wy mia na oko -
ło 500 opraw oraz po nad 100 słu -
pów la tar ni na te re nie Kro to szy na. 

Na spo tka niu gmi nę Kro to szyn re pre -
zen to wa li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
oraz Mi chał Ku rek – na czel nik Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -

wi ska i Rol nic twa, a ka li ską spół kę pre zes
Ma ciej Wit czak, Ja cek Wit czak – za stęp ca
dy rek to ra ds. tech nicz nych, Szy mon Ku -
biak – kie row nik Ob sza ru 2.

Ener go chłon ne opra wy oświe tle nio -
we bę dą wy mie nio ne na ener go osz częd -
ne opra wy ty pu LED wraz
z in te li gent nym sys te mem ste ro wa nia in -
fra struk tu rą oświe tle nio wą, co w re zul -
ta cie prze ło ży się na niż sze zu ży cie
ener gii elek trycz nej oraz zmniej sze nie
kosz tów kon ser wa cji.

Pod czas spo tka nia roz ma wia no tak że
o mo der ni za cji oświe tle nia w par ku im.

Woj ska Pol skie go. Spół ka wstęp nie za de -
kla ro wa ła prze pro wa dze nie wy mia ny ist -
nie ją ce go oświe tle nia na te re nie ca łe go
par ku. W ra mach te go przed się wzię cia po -
wsta nie kil ka dzie siąt la tar ni z opra wa mi
ty pu LED wraz z za in sta lo wa nym sys te -
mem ste ro wa nia.

Po nad to wła dze Kro to szy na po in for -
mo wa ły o roz po czę ciu wy mia ny ener go -
chłon nych opraw oświe tle nio wych
na ener go osz częd ne opra wy LED na te -
re nie gmi ny. Dzię ki ze szło rocz ne mu
wkła do wi fi nan so we mu gmi ny Kro to -
szyn do spół ki Oświe tle nie Ulicz ne i Dro -
go we w wy so ko ści 150 tys. wy mia nie
pod le ga oko ło 100 opraw oświe tle nia
ulicz ne go.

OPRAC. (AN KA)

Na bieżąco 7

KROTOSZYN

Możliwości wsparcia przedsiębiorców i samorządów

GMINA KROTOSZYN

Nowoczesne oświetlenie
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26 lu te go na tra sie dro dze po mię dzy
Kro to szy nem a Wró że wa mi do szło
do wy pad ku, w wy ni ku któ re go jed -
na oso ba tra fi ła do szpi ta la. Po li cja
usta la oko licz no ści te go zda rze nia.

Na ak cję skie ro wa no stra ża ków z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie i z OSP Lu to gniew, Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. W wy -
ni ku zde rze nia przód sa mo cho du oso bo -
we go zo stał zmiaż dżo ny, a kie row ca nie
mógł się z nie go wy do stać. Stra ża cy za po -
mo cą na rzę dzi hy drau licz nych wy do sta li

po szko do wa ne go na ze wnątrz i prze ka za li
Ze spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ -
ry prze trans por to wał go do szpi ta la. 

– W zda rze niu bra ły udział po jazd
oso bo wy mar ki Vo lvo, któ rym kie ro -
wał 21-let ni miesz ka niec po wia tu kro to -
szyń skie go, oraz ła do war ka, któ rą
kie ro wał 39-let ni miesz ka niec na sze go po -
wia tu. Trwa ją czyn no ści ma ją ce na ce lu
usta le nie przy czy ny wy pad ku oraz je go
spraw cy. Kie row cy by li trzeź wi – mó wi
Pau li na Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)

NA DRODZE

Samochód zderzył się z ładowarką
F

O
T
. 
O

S
P

 L
u
to

g
n
ie

w



Różności8 WTOREK, 7 MARCA 2023

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 K
P

 P
S

P

W kro to szyń skiej Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
prze pro wa dzo no eg za min pod su mo -
wu ją cy szko le nia z za kre su kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, re ali zo wa -
ne przez stra ża ków dla dru hów z jed -
no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. 

Dla jed nych by ło to pod su mo wa nie
kur su przy go to wu ją ce go przy szłych ra tow -
ni ków do re ali za cji za dań me dycz nych
pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych,
a dla in nych – eg za min re cer ty fi ka cyj ny,
któ ry od by wa się cy klicz nie i sta no wi przy -
po mnie nie wie dzy prak tycz nej i teo re tycz -
nej z za kre su w kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. 

66-go dzin ny kurs, or ga ni zo wa ny
przez Ko men dę Wo je wódz ką PSP w Po -
zna niu, któ ry for mal nie przy go to wał i po -
pro wa dził asp. sztab. Grze gorz
Go liń ski – po wia to wy ko or dy na tor ra tow -
nic twa me dycz ne go PSP, był pierw szym te -

go ty pu przed się wzię ciem prze pro wa dzo -
nym w ca ło ści przez funk cjo na riu szy PSP
w wo je wódz twie wiel ko pol skim. Pi lo ta żo -
wy kurs ukoń czy ła szóst ka dru hów OSP,
uzy sku jąc ty tuł ra tow ni ka KPP.

Część teo re tycz na eg za mi nu skła da ła
się z 30 py tań te sto wych. Wa run kiem za -
li cze nia te go eta pu by ło uzy ska nie mi ni -
mum 90% wy ni ku. Eg za min prak tycz ny
skła dał się z dwóch lo so wo wy bra nych za -
dań, spraw dza ją cych umie jęt no ści ra tow -
ni ków z za kre su re su scy ta cji krą że nio wo -
od de cho wej oraz in nych czyn no ści re ali zo -

wa nych w ra mach kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy do mo men tu przy by cia służb
me dycz nych.

Eg za min ukoń czy ło łącz nie 38 ra tow -
ni ków OSP z po wia tu kro to szyń skie go.
W ko mi sji eg za mi na cyj nej, po wo ła nej
przez wiel ko pol skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP, zna leź li się asp. sztab.
Grze gorz Go liń ski oraz mł. asp. Piotr Niś -
kie wicz z kro to szyń skiej ko men dy, a tak że
mł. asp. Ra fał Kup czyk z Ko men dy Po wia -
to wej PSP w Ra wi czu.

OPRAC. (AN KA)

RATOWNICTWO

Druhowie ukończyli kurs pierwszej pomocy

Se zon grzew czy jesz cze się nie skoń -
czył. Kro to szyń scy stra ża cy, re ali zu jąc
za ło że nia ogól no pol skiej kam pa nii
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej „Czuj ka
na stra ży Two je go bez pie czeń stwa!”,
przy każ dej oka zji przy po mi na ją
miesz kań com po wia tu o za gro że -
niach okre su zi mo we go, któ re ma ją
od zwier cie dle nie w sta ty sty kach. 

Nie ste ty, po mi mo wie lu ak cji edu ka -
cyj no -in for ma cyj nych, za rów no na szcze -
blu ogól no pol skim, jak i po wia to wym,
za gro że nia okre su grzew cze go sta no wią
po waż ny pro blem. Od po cząt ku se zo nu
grzew cze go Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko -
men dan ta Po wia to we go Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie od no to wa ło 17
zgło szeń do ty czą cych po ża rów sa dzy
w prze wo dzie ko mi no wym, głów nie w bu -
dyn kach jed no ro dzin nych. Każ dy ta ki wy -
jazd nie sie ze so bą sze reg za gro żeń.
Sce na riu szy jest wie le, lecz przy czy na za -
wsze ta sa ma. Prze waż nie cho dzi o nie pra -
wi dło wą eks plo ata cję prze wo dów
ko mi no wych. W te go ty pu in ter wen cje
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go w se -
zo nie grzew czym za an ga żo wa no już łącz -
nie 41 po jaz dów po żar ni czych i 152
stra ża ków. Bar dzo czę sto przez nie spraw -
ny prze wód ko mi no wy do cho dzi do po ża -
rów bu dyn ków oraz pod tru cia tlen kiem
wę gla, po tocz nie zwa nym cza dem.

Czad to ci chy za bój ca! Nie ste ty, co ro -
ku zbie ra śmier tel ne żni wo. Rów nież
na na szym te re nie w ze szłym ro ku wsku -
tek za tru cia tlen kiem wę gla dwie oso by
stra ci ły ży cie, a dwie ko lej ne wy ma ga ły ho -
spi ta li za cji. Ta smut na sta ty sty ka po ka zu -
je, jak bar dzo istot na jest edu ka cja
miesz kań ców w aspek cie za gro żeń, ja kie
nie sie ze so bą se zon zi mo wy. 

Pa mię taj my – czad oszu ku je zmy sły!
Wbrew po wszech nej świa do mo ści cza du
nie roz po zna my po za pa chu czy po dy mie.
Nie wi dać go, nie sły chać i nie czuć. Jak za -
tem zmniej szyć ry zy ko? Mon tuj my czuj ni -
ki tlen ku wę gla, któ re alar mu ją
o za gro że niu, czę sto ra tu jąc ludz kie ży cie.

Dbaj my o na sze bez pie czeń stwo.
Obo wiąz ki zwią za ne z dba ło ścią o prze wo -
dy ko mi no we – w myśl obo wią zu ją cych
prze pi sów, tj. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994
r. Pra wo bu dow la ne oraz Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re -
nów – spo czy wa ją na wła ści cie lu lub
za rząd cy obiek tu.

Brak sys te ma tycz ne go czysz cze nia
prze wo dów ko mi no wych, sto so wa nie nie -
wła ści we go pa li wa, w tym pa li wa o du żej
wil got no ści, mo że do pro wa dzić do za pa le -
nia się sa dzy we wnątrz ko mi na, a pro ce so -
wi pa le nia to wa rzy szy czę sto

wy do by wa nie się z ko mi na iskier i pa lą -
cych się czą stek sa dzy. Zja wi sko to po wo -
du je szyb kie na grze wa nie prze wo du
ko mi no we go, na wet do tem pe ra tu ry po -
wy żej 1000°C, a więc po wsta je ry zy ko za -
pa le nia się przy le głych do nie go, pal nych
kon struk cji, np. da chu czy drew nia ne go
stro pu. Na gły wzrost tem pe ra tu ry we -
wnątrz ko mi na mo że też do pro wa dzić
do je go pęk nię cia i wy do by wa nia groź ne -
go dla ży cia i zdro wia tlen ku wę gla.

– Ape lu je my po raz ko lej ny! Pra wi dło -
wa eks plo ata cja ko mi nów za le ży w głów -
nej mie rze od nas sa mych. To my
pil nu je my prze glą dów okre so wych i rocz -
nych, za ku pu je my opał i dba my o po rzą -
dek w po miesz cze niach, gdzie znaj du je się
ko cioł grzew czy. To 

wresz cie my po dej mu je my de cy zję
o in sta la cji czuj ni ka dy mu i tlen ku wę gla.
Nie daj my się za bić we wła snym do -
mu!!! – przy po mi na mł. kpt. Ma te usz Dy -
mar ski z KP PSP Kro to szyn.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia sezonu grzewczego to poważny problem
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Kon kurs na lo go Gmin nej Ko mi sji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -
lo wych w Ko by li nie zo stał roz strzy -
gnię ty. Zwy cię ży ła Mar ta No wak
z Za le sia Wiel kie go.

Na kon kurs wpły nę ło sześć pro jek -
tów, lecz dwa nie speł nia ły wy mo gów for -
mal nych. Ko mi sji kon kur so wej naj bar dziej

do gu stu przy padł pro jekt Mar ty No -
wak z Za le sia Wiel kie go.

16 lu te go w Urzę dzie Miej skim w Ko -
by lin bur mistrz To masz Le siń ski oraz Ali -
cja Grzem pow ska – za stęp czy ni
prze wod ni czą cej Ko mi sji Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych – wrę czy li lau -
re at ce na gro dę. Otrzy ma ła ona ta blet Le -
no vo. (AN KA)

KOBYLIN

Konkurs na logo rozstrzygnięty
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Wydarzenia 9

2 mar ca w Ze spo le Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 1 w Kro to szy nie ofi -
cjal nie otwar to wy re mon to wa ną pra -
cow nię ana li tycz ną. W uro czy stym
spo tka niu wzię li udział sta ro sta kro -
to szyń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go, se kre tarz po -
wia tu, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu oraz za przy jaź nie ni
dy rek to rzy in nych pla có wek.

Pra cow nia po wsta ła dzię ki re ali za cji
pro jek tu „In te li gent ne spe cja li za cje w Po -
wie cie Kro to szyń skim – ada pta cja po -
miesz czeń i wy po sa że nie pra cow ni
w szko łach pro wa dzą cych kształ ce nie za -
wo do we” ra mach WRPO na la ta 2014-
2020 / Dzia ła nie 9.3. In we sto wa nie
w roz wój in fra struk tu ry edu ka cyj nej
i szko le nio wej / Pod dzia ła nie 9.3.2. In we -
sto wa nie w roz wój in fra struk tu ry kształ -
ce nia za wo do we go. 

– Dziś ma my pra cow nię po ge ne ral -
nym re mon cie, na mia rę XXI wie ku, a mo -
że na wet XXII. Zna la zły się w niej no we
me ble la bo ra to ryj ne i no wo cze sny sprzęt
la bo ra to ryj ny. Ma my pięk ną pra cow nię
ana li tycz ną, po wsta łą w ra mach pro jek tu,
ale i dzię ki upo ro wi, de ter mi na cji i za an ga -
żo wa niu wie lu lu dzi, któ rym ser decz nie
dzię ku je my. Po dzię ko wa nia kie ru je my
do Ra dy Po wia tu wraz z Za rzą dem Po wia -

tu, do Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor -
tu, do Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go i do Biu -
ra Pro mo cji i Roz wo ju – po wie dzia ła
Mi ro sła wa Ci chow las, dy rek tor ZSP nr 1
w Kro to szy nie. 

Po sym bo licz nym prze cię ciu wstę gi
gru pa uczniów przy go to wa ła dla za pro szo -
nych go ści pre zen ta cję pra cow ni wraz z do -
świad cze nia mi che micz ny mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Profesjonalna pracownia dla młodych chemików

2 mar ca w Szko le Pod sta wo wej nr 1
im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
zor ga ni zo wa no ‘Drzwi otwar te”. Dzie -
ci uczęsz cza ją ce obec nie do ze rów ki
przy by ły licz nie wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi, by przyj rzeć się ofer cie pla ców -
ki, w któ rej być mo że od wrze śnia roz -
pocz ną swo ją edu ka cję szkol ną. 

Wszyst kich ze bra nych po wi tał dy -
rek tor pla ców ki – Ja cek Za wod ny. Go -
ście obej rze li pre zen ta cję
mul ti me dial ną, do ty czą cą waż nych wy -
da rzeń, spor to wych osią gnięć, za jęć pro -
wa dzo nych w szko le, wy cie czek
szkol nych iży cia co dzien ne go wpla ców -
ce. By ła to świet na oka zja, by za po znać
się z ofer tą edu ka cyj no -wy cho waw czą
koź miń skiej Je dyn ki. 

W czę ści ar ty stycz nej ucznio wie
z nie zwy kłą ener gią za bra li ze bra nych

go ści w „po dróż do oko ła świa ta”. Wy -
ko nu jąc pio sen ki cha rak te ry zu ją ce da -
ny kraj, „po dró żo wa li” po róż nych
za kąt kach Zie mi. Dzię ki wy stę pom
i wspa nia łym, ty po wym dla da ne go
pań stwa stro jom moż na by ło przez
chwi lę po czuć kli mat m. in. Włoch,
Ja po nii czy Nie miec. W mu zycz ne kli -
ma ty włą czy li się tak że przy by li go -
ście – sze ścio lat ki ży wio ło wo

re ago wa ły, do łą cza jąc do tań ca. 
Na stęp nie dzie ci pod opie ką na -

uczy cie li prze szły do sa li, w któ rej cze -
ka ła na nich moc roz ma itych atrak cji.
Jak na po dró żo wa nie przy sta ło, moż -
na by ło za trzy mać się na po szcze gól -
nych sta cjach – sta cja do świad czeń
ofe ro wa ła sze reg cie ka wych do świad -
czeń che micz nych, któ re przy go to wa li
ucznio wie star szych klas; sta cja pięk no -
ści ser wo wa ła ma lo wa nie twa rzy; sta -
cja ma te ma tycz na za pre zen to wa ła
cie ka we za ję cia ma te ma tycz ne i za ba -
wę; sta cja har cer ski krąg za ofe ro wa ła
za ba wy przy go to wa ne przez har ce rzy;
sta cja sa la za baw i gier świe tli co wych
za pew ni ła świet ną roz ryw kę
przy grach plan szo wych; sta cja spor to -
wa pro po no wa ła ak tyw ność ru cho wą. 

Ro dzi ce mie li oka zję wy słu chać
rad pe da gog Li dii Wa sie lak w kwe stii

go to wo ści szkol nej. Udzie lo no tak że
cen nych wska zó wek z za kre su roz wo -
ju dzie ci i spo so bów jak naj efek tyw -
niej sze go wspie ra nia go. By ła
oczy wi ście też moż li wość zwie dze nia
szko ły i obej rze nia sal lek cyj nych oraz
wy po sa że nia. Je dyn ka jest na bie żą co
mo der ni zo wa na, po miesz cze nia są
urzą dzo ne no wo cze śnie i kom for to -
wo, a ba za dy dak tycz na jest zna ko mi -
ta. Szko ła uczest ni czy w wie lu
pro jek tach i nie ustan nie się roz wi ja. 

– Je ste śmy no wo cze sną szko łą,

w któ rej kul ty wo wa na jest tra dy cja,
a na uczy cie le sta ra ją się roz wi jać ta len -
ty i za in te re so wa nia dzie ci. Je stem
pew ny, że na sza pla ców ka oświa to wa
do brze przy go tu je wa sze dzie ci
do funk cjo no wa nia we współ cze snym
świe cie. To bę dzie czas, kie dy wspól -
nie prze je dzie my się do oko ła świa ta.
Je stem prze ko na ny, że prze ży je cie
z na mi po dróż, któ ra bę dzie po cząt -
kiem wa szej wspa nia łej przy go dy
w na szej pla ców ce – za pew nia dy rek -
tor Ja cek Za wod ny. (LT)

KOŹMIN WLKP.

Z Jedynką w podróż dookoła świata
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W lu tym w Ko tli nie od był się Wiel ko -
pol ski Tur niej Uni ho ke ja „O Pu char
Rom gos Gru pa” z oka zji 30-le cia tej
dys cy pli ny spor tu w tej że miej sco wo -
ści. Do ry wa li za cji przy stą pi ło osiem
dru żyn dziew cząt z rocz ni ka 2010
i młod szych. Jed ną z nich był ze spół
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp.

Trium fo wa ła eki pa z Go li ny. Koź mi -
nian ki upla so wa ły się na szó stym miej scu.
Ze spół tre no wa ny przez Jac ka Za wod ne go
wy stą pił w skła dzie: Wik to ria An drze jew -
ska, Ga brie la Zmy ślo na, Ma ri ka Mię kus,
An to nia Fi gaj, Da ria Ko łacz kow ska, We ro -

ni ka Le oniak, Ma ria Dą brow ska, Pa try cja
Ja go dziń ska, Kin ga Świąt kow ska. Naj lep -
szą za wod nicz ką te amu z Koź mi na Wlkp.
by ła M. Dą brow ska. Po nad to w tur nie ju
uczest ni czy ły dru ży ny z Ko łacz ko wa, Nie -
cha no wa, Ja ro ci na (dwie), Klę ki i Ko tli na. 

Przed sta wi cie le koź miń skiej Je dyn ki
wrę czy li Edy cie Or pel, dy rek tor SP im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Ko tli nie, pa miąt ko -
wy gra wer ton wraz z ob ra zem szko ły HY -
PER LINK „http://spko tlin. szkol na stro na.
pl/start”. Jed no cze śnie zło ży li gra tu la cje
z oka zji 30-le cia uni ho ke ja w Ko tli nie i po -
dzię ko wa li za do tych cza so wą współ pra cę. 

Dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
prze ka zał rów nież pa miąt ko wy gra wer ton

dla twór cy uni ho ke ja w Ko tli nie, Wło dzi -
mie rza Szym ko wia ka. – Pa na za an ga żo wa -
nie w roz wój uni ho ke ja w Wiel ko pol sce
jest ogrom ny. Po cząt ki by ły bar dzo trud -
ne, ale kon se kwent na i cy klicz na pra ca
z dzieć mi oraz mło dzie żą za owo co wa ła
licz ny mi suk ce sa mi spor to wy mi. Wy cho -
wał pan wie le po ko leń spor tow ców, bo
prze cież sport uczy, ba wi, ale też wy cho -
wu je. Wie lu mło dych lu dzi jest na dal bar -
dzo ak tyw nych spor to wo, co
spo wo do wa ło, że sport stał się nie od łącz -
ną czę ścią ich ży cia. To pa na za słu ga, że po -
tra fił pan za szcze pić w mło dym po ko le niu
pa sję do ak tyw no ści ru cho wej – za ko mu -
ni ko wał Ja cek Za wod ny. (AN KA)

UNIHOKEJ

Koźmińska Jedynka na 30-leciu w Kotlinie
Ka rol Ro sie wicz, re pre zen tu ją cy LKS
Ce ra mik Kro to szyn, zdo był brą zo wy
me dal w za wo dach Pu cha ru Pol ski
Ka de tów w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym. Tur niej od był się w Sie dl cach.

W im pre zie ry wa li zo wa ło 240 za wod -
ni ków z 65 klu bów z ca łej Pol ski. W tym
gro nie nie mo gło za brak nąć przed sta wi cie -

li kro to szyń skie go Ce ra mi ka. Naj le piej spi -
sał się Ka rol Ro sie wicz, któ ry w ka te go rii
do 110 kg wy wal czył brą zo wy krą żek. Do -
brze za pre zen to wa li się tak że Ro bert Za -
koń ski w kat. 71 kg i Ja kub Ka sprzak
w kat. 60 kg, któ rzy po cięż kich wal kach
upla so wa li się – od po wied nio – na siód -
mym i dwu na stym miej scu. 

(AN KA)

ZAPASY

Karol Rosiewicz na podium!

Ka ra te cy ASW Nip pon Kro to szyn
w lu tym ry wa li zo wa li w Bra ty sła wie,
gdzie od by ło się 43. Grand Prix Slo -
va kia. Na trze cim stop niu po dium
sta nął Ja kub Ro mań ski. 

Za wo dy przy cią gnę ły 1831 spor tow -
ców z 250 klu bów z 27 kra jów. Star tu ją cy
w kon ku ren cji ku mi te ju nio rów -61 kg Ja -

kub Ro mań ski wy wal czył brą zo wy me dal.
Trze cie miej sce w gro nie 51 za wod ni ków
to du ży suk ces ka ra te ki ASW Nip pon.

War to też od no to wać, iż w ku mi te se -
nio rów -84 kg na siód mej lo ka cie zna lazł
się Fi lip Mosz. Po zo sta li re pre zen tan ci kro -
to szyń skie go klu bu – An na Chle bow ska,
Pa tryk Ma ty siak i Da wid For tu niak – ze -
bra li cen ne do świad cze nie. (AN KA)

Star tem w XX Zi mo wym Bie gu
Trzech Je zior w Trze mesz nie re pre -
zen tan ci KS Kro tosz roz po czę li ko lej -
ny se zon bie go wy. Naj le piej z na szej
eki py spi sa ła się Ju sty na Ka rol czak.

Od dwu dzie stu lat na gra ni cy wo je -
wództw wiel ko pol skie go i ku jaw sko -po -
mor skie go na dy stan sach 15 i 5 km
od by wa się bieg wo kół trzech pięk nych je -
zior. Wy ma ga ją ca, krę ta tra sa wie dzie przez
las. Mi mo że po go da w tym ro ku nie do pi -
sa ła, na star cie po ja wi ło się 550 bie ga czy.
W tym gro nie nie mo gło za brak nąć za wod -
ni ków KS Kro tosz. War to pod kre ślić, że je -

den z nich, Piotr Ty czyń ski, uczest ni czył we
wszyst kich dwu dzie stu edy cjach bie gu
w Trze mesz nie. Nasz za wod nik, wraz z pię -
cior giem in nych, zo stał za to uho no ro wa ny
w trak cie ofi cjal nych de ko ra cji. 

W bie gu na 15 km zwy cię żył re pre -
zen tant Ukra iny Bog dan Se me no wych.
Wśród pań naj lep sza by ła Na ta li ja Se me no -
wych, a dru gie miej sce za ję ła Ju sty na Ka -
rol czak z cza sem 55: 17. Kro to szyń ska
bie gacz ka by ła po nad to pierw sza w ka te -
go rii K30, na to miast w open upla so wa ła
się na dzie sią tej lo ka cie. 

Z bar dzo do brej stro ny po ka za li się
rów nież Pa tryk Kar wik (59: 09 – 30. miej -

sce), Ar tur Ma rek (1: 01: 26 – 46. miej sce)
i Ka rol Olej ni czak (1: 01: 36 – 47. miej -
sce). Po za ni mi na dy stan sie 15 km wy star -
to wa li Jo an na Olej ni czak, Da niel
De plew ski, Jan Ja ru zel, Ka rol Ka łuż ny,
Krzysz tof Ka sprzak, Bo gu mił Kost ka
i Piotr Ty czyń ski. W kla sy fi ka cji dru ży no -
wej KS Kro tosz zna lazł się na wy so kiej pią -
tej po zy cji. 

5-ki lo me tro wą tra sę po ko na li na to -
miast Va le ry Mać ko wiak i Grze gorz Paw -
lik, a tak że 13-let ni Bar tosz Paw lik, któ ry
po raz pierw szy wy stą pił w bar wach kro -
to szyń skie go klu bu, zaj mu jąc dzie wią te
miej sce w kat. 13-19 lat. (AN KA)

KARATE

Jakub Romański na podium w Słowacji

BIEGI

Ekipa Krotosza rozpoczęła sezon w Trzemesznie
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Re pre zen tan ci KS Kro tosz sta ro wa li
w Za wo dach Pły wac kich o Pu char
Pre ze sa Wiel ko pol skie go Okrę go we -
go Związ ku Pły wac kie go. Je den
z nich sta nął na po dium.

Na za wo dy do Po zna nia uda ła się trój -
ka za wod ni ków kro to szyń skie go klu bu.
Naj le piej spi sał się Ni co las Ję drze jak, któ -
ry w kon ku ren cji na 50 me trów sty lem
grzbie to wym za jął trze cie miej sce z cza -
sem 31,31. Bli sko po dium był tak że na

100 m tym sa mym sty lem, ale osta -
tecz nie ukoń czył wy ścig na czwar tej lo ka -
cie z wy ni kiem 1: 10,90. Po nad to

upla so wał się na dzie sią tej po zy cji na 50 m
sty lem do wol nym (27,03).

Ja ku bo wi Stel ma szy ko wi naj le piej
wio dło się w sty lu kla sycz nym, gdyż
na 100 m był czwar ty (1: 20,17),
a na 50 m – pią ty (36,59). Po za tym za jął
je de na ste miej sce na 50 m sty lem do wol -
nym (29,11)

Z ko lei Kac per Stel ma szyk na 100 m
sty lem kla sycz nym był siód my (1: 31,22),
na 50 m sty lem kla sycz nym ukoń czył zma -
ga nia na dzie wią tej lo ka cie (42,54),
a na 50 m sty lem do wol nym zo stał skla sy -
fi ko wa ny na osiem na stej po zy cji (31,26).

(AN KA)

PŁYWANIE

Udało się zdobyć jeden medal

19 lu te go na pły wal ni WOD NIK
w Kro to szy nie od by ły się za wo dy pły -
wac kie dla dzie ci i ro dzi ców pod ha -
słem „Ba wi my się ra zem”. Or ga ni za -
to rem im pre zy by ła Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich.

W zma ga niach przed szko la ków zwy -
cię ży ła Zu zan na Si ko ra (SP nr 1 w Kro to -
szy nie), dru gie miej sce za jął Woj ciech
Kraw czuk (Przed szko le We so ła Gro mad -
ka), a trze ci był Fi lip Pa nek (Przed szko le
Ku buś). W gro nie pierw szo kla si stów
na po dium sta nę li Ja kub Gąt kow ski, Ja -
kub Bie la i Ne la Swo row ska. Spo śród

uczniów klas dru gich trzy czo ło we lo ka ty
za ję li An to ni Woj cie chow ski, Oskar Si ko -
ra i Adam Kmie cik. W gru pie uczniów
klas trze cich naj lep si by li Fran ci szek Chle -
bow ski i Alek san der Po rzu cek.

Na 25 me trów w sty lu do wol nym ści -
ga li się rów nież ro dzi ce. Naj szyb si by li
Szy mon Gąt kow ski, Pa weł Sta rzyń ski
i Kry stian Kaź mier czak. Po nad to oj co wie
mo gli tak że po pły nąć ze swo im po cie cha -
mi na dy stan sie 2 x 25 me trów. Zwy cię -
ży li Ja kub Gą tow ski i je go ta ta,
wy prze dza jąc An to nie go Woj cie chow -
skie go i je go ta tę oraz Fran cisz ka Chle -
bow skie go i je go ta tę.

(FE NIX)

PŁYWANIE

Zdrowa rywalizacja 
i wspaniała zabawa

Eki pa UKS Sho dan Zdu ny star to wa ła
w Sło we nii w 5. In ter na tio nal Kon ji ce
Hor se Cup 2023. Na si ka ra te cy
sześć ra zy sta wa li na po dium.

W im pre zie ry wa li zo wa li za wod ni cy
i za wod nicz ki z 58 klu bów z Au strii,
Włoch, Bo śni i Her ce go wi ny, Chor wa cji,
Ser bii, Czar no gó ry, Sło we nii i Pol ski.
W tym gro nie nie za bra kło re pre zen tan -
tów zdu now skie go klu bu. 

Że by mieć szan sę na me dal, trze ba by -
ło wcze śniej wy grać mi ni mum trzy wal ki.
Uczy ni ła ta Sa ra Bed na rek, któ ra po czte -
rech zwy cię skich po je dyn kach we szła
do fi na łu w ka ta U’10 i wy wal czy ła sre bro. 

Szan se me da lo we, po wy gra niu trzech
walk, mia ły tak że w ka ta U’12 An na Cho -
ma, Ni ko la Ja siń ska oraz Alek san dra
Adam ska. Pierw sze dwie zmie rzy ły się
o brą zo wy krą żek i z tej kon fron ta cji zwy -
cię sko wy szła A. Cho ma. Z ko lei A. Adam -

ska prze gra ła wal kę o brąz 1: 2.  W ka ta
U’14 Mar ta Streu bel i Na ta sza Adam ska
mu sia ły uznać wyż szość prze ciw ni czek,
a Sa ra Glin ka wy gra ła naj pierw trzy wal ki,
a po tem ule gła za rów no w pół fi na le, jak
i w po je dyn ku o brąz. 

W ka ta ma sters +50 sen se je do fi na łu
do tar li Piotr Li sew ski i Ja ro sław Adam ski.

Po zło to się gnął dru gi z wy mie nio nych. 
W ka ta dru ży no wym ze spo ły dziew -

cząt ze Zdun zdo by ły dwa srebr ne me da -
le. A. Adam ska, N. Ja siń ska i A. Cho ma
mu sia ły uznać wyż szość Sło we nek, a od M.
Streu bel, N. Adam skiej i S. Glin ki lep szy
był tyl ko te am z Bo śni i Her ce go wi ny.

(AN KA)

KARATE

W Słowenii pokazali charakter

Dwie re pre zen tant ki SAC Ur sus Kro -
to szyn wzię ły udział w Mi strzo stwach
Pol ski w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc
Kla sycz nym. Obie spi sa ły się zna ko -
mi cie i sta nę ły na po dium.

Da ria Frąc ko wiak star to wa ła w ka te -
go rii ju nio rek do lat 20, wa żą cych nie wię -
cej niż 63 kg. W dru giej pró bie za li czy ła
cię żar 62,5 kg, bę dą cy jej no wym re kor -
dem ży cio wym, któ ry za pew nił jej zło ty
me dal! Po tem za ata ko wa ła jesz cze cię -
żar 65 kg, ale tym ra zem się nie uda -
ło. – Za wo dy bar dzo mi się po do ba ły, lecz
czu ję nie do syt. Gdy bym wy ci snę ła 65 kg,
da ło by mi to trze cie miej sce w kla sy fi ka cji
open J20. Oczy wi ście bar dzo się cie szę ze
zło ta w mo jej ka te go rii. Dzię ku ję tre ne ro -
wi za przy go to wa nie – sko men to wa ła zło -
ta me da list ka.

Agniesz ka Zim mer mann, ry wa li zu ją -
ca w se nior skiej ka te go rii do 52 kg, pew nie
za li czy ła ko lej no 60 i 65 kg. W trze ciej za -

ata ko wa ła cię żar 70 kg, ale tym ra zem nie
da ła ra dy. Wy nik 65 kg dał za wod nicz ce
kro to szyń skie go Ur su sa srebr ny me -
dal. – Je stem za do wo lo na ze swo je go star -
tu, ale lek ki nie do syt po zo stał. W trze cim
po dej ściu ata ko wa łam swój re kord ży cio -
wy – 70 kg. Nie ste ty za bra kło tro chę si ły,

cho ciaż na wet za li cze nie te go po dej ścia nie
wy star czy ło by, aby sta nąć na naj wyż szym
stop niu po dium. Bar dzo dzię ku ję mo je mu
mę żo wi, a za ra zem tre ne ro wi za świet ne
przy go to wa nie do za wo dów oraz ca łe mu
SAC Ur sus Kro to szyn – po wie dzia ła A.
Zim mer mann. (AN KA)

SPORTY SIŁOWE

Siłaczki z Ursusa na podium!
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