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DZIŚ W NU ME RZE 
� SZPITAL

Oddział ratunkowy 
czekają zmiany

Czytaj na str. 3

� POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na trening 
z ambasadorką 
Ewy Chodakowskiej

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Za nami drugi koncert 
z cyklu WIĘC WIEC!

Czytaj na str. 10

� POD NASZYM PATRONATEM

W sobotę finał
POGRANICZA KULTUR
w Zdunach 

Czytaj na str. 10

� POD NASZYM PATRONATEM

Już wkrótce XI edycja
Summer Cup

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 2

ZDROWIE

Szczepienia 
- obowiązek czy wybór?

UROCZYSTOŚĆ

100-lecie 
polskiej policji

Do na szej re dak cji zgło si ły się dwie
miesz kan ki po wia tu kro to szyń skie -
go, któ re po sta no wi ły przy bli żyć nam
te ma ty kę szcze pień. Jak przy zna ły,
zga dza ją się z prze słan ka mi Ogól no -
pol skie go Sto wa rzy sze nia Wie dzy
o Szcze pie niach STOP NOP, któ re po -
stu lu je znie sie nie obo wiąz ku szcze -
pień, zwłasz cza u dzie ci, oraz wpro -
wa dze nie więk szej kon tro li szcze pio -
nek z po wo du licz nych przy pad ków
po wi kłań po szcze pien nych.

Jak wy ni ka z prze pi sów, w Pol sce
szcze pie nie dzie ci jest obo wiąz ko we.
Miesz kan ki na sze go po wia tu za uwa -
ży ły, że bra ku je dys ku sji na te mat szko -
dli wo ści szcze pień, zwłasz cza w me -
diach ogól no pol skich. Jed no cze śnie
po pro si ły o ano ni mo wość z oba wy
przed pro ble ma mi ze stro ny in sty tu cji
pań stwo wych, któ re nie zbyt przy chyl -
nie pa trzą na śro do wi ska zwią za ne ze
sto wa rzy sze niem STOP NOP.
– Nie po ka zu je się lu dzi, któ rych
dzie ci rze czy wi ście do zna ły ura zów
po szcze pien nych lub zmar ły z po wo -
du szcze pio nek. Nie ma dys ku sji
na ar gu men ty, tyl ko na emo cje – za -
zna cza jed na z pań. – Nie jest praw dą,

iż śro do wi ska zwią za ne ze STOP
NOP to „an tysz cze pion kow cy”. Ro -
dzi ce, któ rzy po pie ra ją po stu la ty tej
or ga ni za cji, nie są prze ciw ko szcze -
pion kom, a je dy nie za znie sie niem
obo wiąz ku szcze pień, za spraw dza -
niem bez pie czeń stwa szcze pio nek
oraz za więk szą kon tro lą w pro ce sie
ich po da wa nia, prze cho wy wa nia
i uty li za cji. Rzecz w tym, by mo ni to -
ro wać skut ki ubocz ne szcze pień. 
Na sze roz mów czy nie zwra ca ją uwa -
gę, że w więk szo ści kra jów eu ro pej -

skich nie ma obo wiąz ku szcze pie nia
dzie ci, za wsze wy ko nu je się je za zgo -
dą ro dzi ców, a po nad to ist nie je sys -
tem od szko do waw czy w przy pad ku
po ja wie nia się skut ków ubocz -
nych. – W Sta nach Zjed no czo nych
wy da je się mi lio ny do la rów rocz nie
na NOP (nie po żą da ny od czyn
poszczepienny) – mó wią. – W Pol -
sce ta kie go sys te mu nie ma, a le ka -
rze – wie dząc, że ta ki od czyn wy stą -
pił – nie zgła sza ją te go.

dokoń� czenie na stronie 4
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18 lip ca w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie od by ła się uro czy stość
z oka zji świę ta policji, któ ra w tym
ro ku ob cho dzi ju bi le usz 100-le cia
ist nie nia. Tra dy cyj nie wrę czo no wy -
róż nie nia i awan se. Przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych z ca łe go po -
wia tu po dzię ko wa li funk cjo na riu -
szom za służ bę, wy ma ga ją cą po -
świę ce nia i od wa gi.

Uro czy sto ści roz po czę ły się Mszą św.
w Ko ście le pw. Św. A. Bo bo li. Dal sza
część mia ła miej sce w au li LO, gdzie przy -
by li m. in. se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk,
rad na sej mi ku wiel ko pol skie go – Jo an na
Król -Trąb ka, by ły sta ro sta kro to szyń -
ski – Sta ni sław Ra taj ski, by ły rad ny sej mi -
ku i bur mistrz Kro to szy na – Ju lian Jokś.
Nie za bra kło przed sta wi cie li lo kal nych sa -
mo rzą dów, w tym rad nych po wia tu, oraz
licz nych służb i in sty tu cji współ pra cu ją -
cych z kro to szyń ską ko men dą. 

Uro czy sto ści prze wod ni czył za stęp -
ca ko men dan ta wo je wódz kie go po li cji
w Po zna niu – insp. Kon rad Chmie lew -
ski. W swo im wy stą pie niu po dzię ko wał
po li cjan tom i pra cow ni kom po li cji
za cięż ką i wy ma ga ją cą służ bę. Insp. Ma -
riusz Ja śniak, ko men dant po wia to wy

po li cji w Kro to szy nie, ży czył po li cjan -
tom zdro wia oraz po myśl no ści za rów no
w ży ciu pry wat nym, jak i pod czas peł -
nie nia służ by. 

Po li cja Pań stwo wa zo sta ła po wo ła na
usta wą Sej mu II Rze czy po spo li tej z 24
lip ca 1919 r. Hi sto rię kro to szyń skiej ko -
men dy po li cji przy po mniał sier żant szta -
bo wy Bar tosz Kar wik. 12 li sto pa da 1919
po wo ła no Straż Lu do wą, a jej ko men dan -
tem zo stał dok tor Wła dy sław Bo lew ski.
Spra wy po li cyj ne mia ły swo je kom pe ten -
cje w ma gi stra cie, na cze le z bur mi -
strzem i se kre ta rzem ja ko za stęp cą. Krót -
ko przed II woj ną świa to wą ko men dan -
tem po li cji w Kro to szy nie był Ka zi mierz
Grus. 

W lu tym 1945, po wy zwo le niu mia -
sta, ukon sty tu owa ła się no wa wła dza lo -
kal na, któ ra po wo ła ła Ko men dę Po wia to -
wą Mi li cji Oby wa tel skiej w Kro to szy nie

w miej sce do tych czas ist nie ją cej Ko men -
dy Gar ni zo nu Woj ska Pol skie go. Na ko -
men dan ta po wia to we go MO w Kro to szy -
nie mia no wa no cho rą że go Wła dy sła wa
Kę dzier skie go, a na za stęp cę An to nie go
Ko czo row skie go. W kwiet niu 1945
struk tu ra or ga ni za cyj na MO do sto so wa -
na zo sta ła do przy zna nych eta tów. Po -
wstał 31-oso bo wy plu ton re zer wy i 10-
oso bo wa sek cja śled cza. Na te re nie po wia -
tu roz miesz czo no po ste run ki mi li cyj ne.
Przez kil ka dzie siąt na stęp nych lat, po dob -
nie jak w ca łym kra ju, zmie nia ła się or ga -
ni za cja i struk tu ry po li cji. W wy ni ku
zmian ustro jo wych w lip cu 1990 ów cze -
sny Re jo no wy Urząd Spraw We wnętrz -
nych stał się Ko men dą Re jo no wą Po li cji,
by od 1 stycz nia 1999 prze kształ cić się
w funk cjo nu ją cą do dziś Ko men dę Po wia -
to wą Po li cji w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

UROCZYSTOŚĆ

100-lecie polskiej policji
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AWAN SE
– na star sze go po ste run ko we go: po ste -
run ko wy Ma te usz Ba ra nek, po ste run ko -
wy Da mian So bań ski i po ste run ko wy
Kac per Forsz pa niak
– na sier żan ta: star szy po ste run ko wy
Ma te usz Wro nec ki
– na sier żan ta szta bo we go:, star szy sierż.
Piotr Fioł ka, star szy sierż. Adam Ła ci na,
star sza sierż. Mo ni ka Kli mek, star szy
sierż. Pa weł Min ta, star szy sierż. Ka mil
Ma tu szak, star szy sierż. Pa weł Tkacz,
star szy sierż. Ka rol Pa nek, star szy sierż.
Adam Sa dow ski, star szy sierż. Pa weł
Szczy pior
– na młod sze go aspi ran ta: sierż. szta bo -
wy Da mian Bro dziak, sierż. szta bo wy Jan
Ko la now ski, sierż. szta bo wy Da niel
Ryb ka, sierż. szta bo wy Prze my sław
Ku czyń ski
– na star sze go aspi ran ta: asp. Iwo na Kar -
że wicz, asp. Da wid Kla rzyń ski, asp. To -
masz Ku rza wa, asp. Ma ciej Ma cie jew ski 
– na aspi ran ta: młod sza asp. Pau li na
Po ta rzyc ka, młod szy asp. Ja cek Śro nek
– na ko mi sa rza: pod ko mi sarz Ro bert
Pa ter czyk
– na nad ko mi sa rza: ko mi sarz Sła wo mir
Dy lak i ko mi sarz Ja ro sław Ostry charz



Na stro nie in ter ne to wej Biu le ty nu In -
for ma cji Pu blicz nej za miesz czo ne
zo sta ło ogło sze nie o prze tar gu, któ ry
ma wy ło nić wy ko naw cę za pla no wa -
nych ro bót bu dow la nych na Szpi tal -
nym Od dzia le Ra tun ko wym w kro to -
szyń skim szpi ta lu przy ul. Mic kie wi -
cza. Zmia ny te ma ją na ce lu po pra -
wie nie or ga ni za cji pra cy SOR -u oraz
zwięk sze nie bez pie czeń stwa pa cjen -
tów i per so ne lu.

Tam, gdzie obec nie znaj du je się miej -
sce ocze ki wa nia na przy ję cie, wpro wa dzo -
ne zo sta ną zmia ny, któ rych ce lem bę dzie
od dzie le nie po miesz czeń dla osób ocze -
ku ją cych na przy ję cie oraz ich ro dzin
od czę ści od dzia łu, gdzie są sa le ob ser wa -
cyj no -dia gno stycz ne, w któ rych udzie la -
na jest po moc me dycz na. Za in sta lo wa ne
bę dą roz su wa ne drzwi od dzie la ją ce część
ocze ki wa nia od obec ne go ho lu. Prze cho -
dzić bę dą mo gli przez nie – i da lej na od -
dział – je dy nie pa cjen ci, któ rzy przej dą
pro ce du rę sys te mu Tria ge i zo sta ną przy -
ję ci na SOR.    

Je dy ne wej ście dla cho rych, któ rzy
przy bę dą na SOR sa mo dziel nie, znaj do -
wać się bę dzie od stro ny Kau flan du. Pa -

cjen ci bę dą mo gli stam tąd ko ry ta rzem
dojść do re je stra cji SOR -u. Nie bę dzie
moż na wcho dzić na SOR od stro ny pod -
jaz du dla ka re tek czy ko ry ta rzem pro wa -
dzą cym od od dzia łu we wnętrz ne go. Wej -
ściem od stro ny pod jaz du dla ka re tek ra -
tun ko wych trans por to wa ni na od dział bę -
dą je dy nie cho rzy przy wie zie ni przez am -
bu lan se me dycz ne. Za mon to wa ne zo sta -
ną tam au to ma tycz nie otwie ra ją ce się
drzwi, co w znacz nym stop niu uła twi
prze wie zie nie cho re go do po miesz czeń
od dzia łu.

Za pla no wa no tak że za mknię cie przej -
ścia dla cho rych i od wie dza ją cych po mię -
dzy ob sza rem „se gre ga cji” SOR -u a czę ścią
dia gno stycz ną szpi ta la (pra cow nia RTG,
pra cow nia to mo gra fii kom pu te ro wej)
oraz od dzia łem we wnętrz nym. Przej ście
to do stęp ne bę dzie je dy nie dla per so ne lu.
Nie bę dą mo gli z nie go swo bod nie ko rzy -
stać pa cjen ci czy oso by od wie dza ją ce.
Dzię ki te mu zwięk szo ne zo sta nie bez pie -
czeń stwo epi de mio lo gicz ne. Pa cjen ci, któ -
rzy bę dą mu sie li przejść do pra cow ni dia -
gno stycz nych na ba da nia lub udać się
na od dzia ły szpi tal ne, zro bią to je dy nie
za zgo dą lub w asy ście per so ne lu.

OPRAC. (NO VUS)

11 lip ca od by ła się nad zwy czaj na
se sja Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wiel ko pol skim. Po sie dze nie by ło po -
świę co ne oświa cie. Rad ni pod ję li
uchwa łę w spra wie li kwi da cji Gim -
na zjum im. Zjed no czo nej Eu ro py.
Przy ję to tak że no we gra ni ce ob wo -
dów pu blicz nych szkół pod sta wo -
wych, któ re bę dą obo wią zy wać od 1
wrze śnia.

Za nim rad ni po chy li li się nad pro jek -
ta mi uchwał, sym bo licz ną mi nu tą ci szy
uczo no pa mięć zmar łe go Cze sła wa Ja gły,
rad ne go i człon ka Za rzą du Gmi ny Koź -
min Wlkp. w la tach 1990-1994. 

– Pra wo na kła da na ra dę obo wią zek
pod ję cia uchwa ły w spra wie li kwi da cji
Gim na zjum im. Zjed no czo nej Eu ro py
w Koź mi nie Wlkp. i wska za nia praw ne go
na stęp cy – wy ja śnił bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski.

Ko lej ne eta py li kwi da cji szko ły za pi sa -
no w uchwa le. Pro ce du ra zo sta nie prze -
pro wa dzo na do 31 sierp nia. Obej mie
w szcze gól no ści in wen ta ry za cję, za mknię -
cie ra chun ków ban ko wych i ksiąg ra chun -
ko wych, spo rzą dze nie bi lan su za mknię cia
jed nost ki bu dże to wej, zgło sze nie zmian
do pod mio tów, z któ ry mi gim na zjum jest
zwią za ne umo wa mi cy wil no praw ny mi,
zgło sze nie li kwi da cji do od po wied nich re -
je strów i in sty tu cji. Zgod nie z uchwa łą
ma ją tek trwa ły li kwi do wa ne go gim na -
zjum po zo sta nie wła sno ścią gmi ny, a mie -
nie ru cho me przej mie Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 im. Kor ne la Ma ku szyń skie go.

Prze ka za nie mie nia ru cho me go tyl ko
jed nej pla ców ce wzbu dzi ło wąt pli wość
rad ne go Mar ka Wiecz ne go. – Gdy bu do -
wa li śmy gim na zjum, du ży wkład fi nan so -
wy w wy po sa ża nie sal lek cyj nych i bi blio -
te ki wnio sła Ra da Ro dzi ców. Czy moż na
roz dzie lić ma ją tek po gim na zjum po lu -
bow nie po mię dzy wszyst kie pla ców ki
szkol ne? – py tał rad ny.

Bur mistrz od po wie dział, że pra wo na -
kła da nasa mo rząd obo wią zek wska za nia jed -

ne go, kon kret ne go na stęp cy praw ne go.
Zgod nie z in ten cją uchwa ły jest to koź miń -
ska Trój ka. Jed nak, jak stwier dził wło darz,
nie ma prze szkód, by po za koń cze niu in wen -
ta ry za cji mie nia ru cho me go gim na zjum in -
ne pla ców ki, na pod sta wie od ręb nych po ro -
zu mień po mię dzy ich dy rek to ra mi, sko rzy -
sta ły z za so bów li kwi do wa nej szko ły.

Rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie li -
kwi da cji gim na zjum więk szo ścią gło sów.
Dwóch rad nych, by łych na uczy cie li gim -
na zjum, za gło so wa ło ina czej – Ma rek
Wiecz ny wstrzy mał się od gło su, a Ro bert
Id ko wiak był prze ciw.

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła pla nu sie -
ci pu blicz nych szkół pod sta wo wych, pro -
wa dzo nych przez gmi nę, a tak że okre śle -
nia gra nic ob wo dów pu blicz nych pod sta -
wó wek od 1 wrze śnia. Pro po no wa ne
zmia ny omó wił bur mistrz. – Od 1 wrze -
śnia wpro wa dza my no wą sieć szkół.
W pew nym sen sie uchwa ła do ty czą ca sie -
ci jest mar twa, gdyż ro dzi ce ma ją do wol -
ność w wy bo rze pla ców ki oświa to wej dla
swo ich dzie ci. Jed nak w związ ku z no wą
sy tu acją w oświa cie przy chy li łem się
do pro po zy cji Ra dy Ro dzi ców przy SP
nr 3, by gra ni cą ob wo dów szkol nych
w mie ście by ła dro ga kra jo wa nr 15, czy li
uli ce Kro to szyń ska – Klasz tor na. Po dział
na te re nach wiej skich po zo sta wia my bez
zmian – wy tłu ma czył M. Brat bor ski.

Pro po zy cja zmian ob wo dów szkol -
nych nie spodo ba ła się rad ne mu Wiecz -
ne mu. – Nie do koń ca zga dam się z tym,
że jest to uchwa ła mar twa, gdyż więk -

szość ro dzi ców de cy du je się na za pi sa nie
dzie ci do pla ców ki w swo im ob wo dzie
szkol nym. Po co zmie niać ob wo dy, sko ro
szko łę i tak wy bie ra ją ro dzi ce? Wszy scy
wie my, że wszel kie ru chy w oświa cie są
w na szym śro do wi sku nie zbyt do brze od -
bie ra ne – stwier dził.

– Spo tka łem się z pro pa gan dą, że
zmia na ob wo dów szkol nych jest pierw -
szym kro kiem do li kwi da cji Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 – od niósł się do słów rad ne -
go bur mistrz. – Dzi wię się ta kim gło som,
gdyż przy każ dej oka zji de kla ru ję, że edu -
ka cja jest dla mnie bar dzo waż ną sfe rą ży -
cia spo łecz ne go i je stem zde cy do wa nym
prze ciw ni kiem li kwi da cji szkół, na wet je -
śli eko no mia pod po wia da ina czej.

Ce lem pro po no wa nych zmian w ob -
wo dach szkol nych jest po pra wa wa run ków
na ucza nia dzie ci i jak naj lep sze wy ko rzy -
sta nie ba zy oświa to wej gmi ny. Bur mistrz
przed sta wił kon kret ne da ne do ty czą ce pla -
có wek miej skich. SP nr 1 ma 18 sal lek cyj -
nych, a no wa sie dzi ba SP nr 3 ma do dys po -
zy cji 24 kla so pra cow nie. W ob wo dzie
szkol nym Je dyn ki za miesz ku je obec -
nie 448 uczniów, z cze go 299 re ali zu je
obo wią zek szkol ny w tej wła śnie pla ców ce.
W su mie w Je dyn ce uczy się 376 uczniów.
W ob wo dzie Trój ki miesz ka 263 uczniów,
z cze go 207 uczęsz cza do tej pla ców ki.
W su mie do SP nr 3 cho dzi 362 uczniów. 

Osta tecz nie rad ni przy ję li no wą sieć
szkół i gra ni ce ob wo dów przy jed nym gło -
sie prze ciw nym – Mar ka Wiecz ne go.

(NO VUS)

3Aktualności

SZPITAL

Zaplanowano zmiany 
na oddziale ratunkowym

KOŹMIN WLKP.

Oświata pod lupą radnych
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dokoń� czenie ze strony 1

– Miesz ka łam kil ka lat w Szwe cji
i tam tej si le ka rze by li szcze rze zdzi -
wie ni – opo wia da jed na z ko -
biet. – Nie wie rzy li, że u nas ist nie -
ją ta kie prze pi sy! ,,Jak le ka rze mo gą
zmu sić cie bie, ja ko ro dzi ca, do za -
szcze pie nia dziec ka?” – py ta li.
Wszak to ro dzic od po wia da
za dziec ko i to on po wi nien de cy do -
wać. W Szwe cji do pierw sze go ro ku
ży cia są tyl ko trzy szcze pion ki,
a w Pol sce kil ka na ście. W Eu ro pie
szcze pi się dzie ci po trze cim mie sią -
cu ży cia. Tyl ko w Pol sce i Buł ga rii
ro bi się to w pierw szej do bie, gdy
nie wie się jesz cze, czy dziec ko roz -
wi ja się pra wi dło wo.
We dług ka len da rza szcze pień
w cią gu 24 go dzin od uro dze nia
dziec ko otrzy mu je pierw szą daw kę
szcze pion ki prze ciw WZW ty pu B
oraz gruź li cy. Ko lej ne szcze pie nie
od by wa się w dru gim mie sią cu ży -
cia – dru ga daw ka prze ciw WZW
ty pu B i pierw sza daw ka prze ciw
bło ni cy, tęż co wi i krztu ś co wi oraz
ha emo phi lus in flu en zae ty pu B.
Trze cie szcze pie nie wy ko nu je się
mię dzy trze cim a czwar tym mie -
sią cem ży cia – dru ga daw ka prze -
ciw wy żej wy mie nio nym scho rze -
niom oraz pierw sza prze ciw po lio.
W ko lej nym szcze pie niu, mię -
dzy 5. a 6. mie sią cem ży cia, po da je
się trze cią daw kę prze ciw bło ni cy,
tęż co wi, krztu ś co wi oraz ha emo -
phi lus in flu en zae ty pu b i dru gą
prze ciw po lio. Po 7. mie sią cu
dziec ko przyj mu je trze cią daw kę
prze ciw WZW ty pu B.
Py ta my na sze roz mów czy nie, z ja -
ki mi kon se kwen cja mi spo ty ka ją
się ro dzi ce, któ rzy nie zga dza ją się
na szcze pie nie swo ich dzie -
ci. – W szpi ta lach le ka rze i pie lę -
gniar ki źle na to pa trzą – od po wia -
da ją. – Żą da ją oświad czeń pi sem -
nych o od mo wie szcze pień, mi mo
że za świad cze nia ta kie nie są zgod -
ne z pra wem. Póź niej są wy sy ła ne
we zwa nia od sa ne pi du do za szcze -
pie nia dziec ka, na stęp nie wo je wo -
da mo że na ło żyć ka rę pie nięż ną
od 500 do 2500 zł lub wię cej. Do -
cho dzi to te go, że gro zi się ro dzi -
com ode bra niem wła dzy ro dzi ciel -
skiej, nie wy pusz cza się ich ze szpi -
ta la, prze trzy mu jąc jak za kład ni -

ków, pó ki nie za szcze pią dziec ka.
Wie lu ro dzi ców bro ni swo ich
praw w są dach. Wie le wy ro ków
jest na ich ko rzyść. W uza sad nie -
niu orze czeń moż na usły szeć, że
ze szcze pie nia mi wią że się ry zy ko
po wi kłań i to ro dzi ce ma ją pra wo
de cy zji. 
Gdy py ta my o przy czy ny tak da le ko
idą ce go scep ty cy zmu wo bec obo -
wiąz ku szcze pień, do wia du je my się,
że dziec ko jed nej z nich po za szcze -
pie niu mia ło po waż ne po wi kła nia,
z któ ry mi mę czy się do dzi -
siaj. – Szcze pi łam swo je dzie ci, by -
łam prze ko na na, że jak to uczy nię,
to dziec ko nie za cho ru je – opo wia -
da ko bie ta. – Ni gdy nie przy szło mi
do gło wy spoj rzeć na ulot kę, by zo -
ba czyć, ja ki jest skład szcze pion ki.
Są dzi łam, że prze cież nie mo że być
w nich sub stan cji szko dli wych, że
na pew no są bez piecz ne. Jak więk -
szość ro dzi ców szłam do przy chod -
ni i bez żad nych py tań da wa łam za -
szcze pić dziec ko. Póź niej wy je cha -
łam za gra ni cę, gdzie pod czas jed nej
z wi zyt za py ta no mnie, czy chcę
szcze pić. „To ja mo gę wy -
brać?” – za py ta łam zdzi wio na. Za -
czę łam się za sta na wiać, czym róż -
nią się dzie ci pol skie od in nych
w Eu ro pie, za czę łam czy tać, szu kać
in for ma cji. Zna la złam ulot ki
na stro nie pro du cen ta, ana li zo wa -
łam skła dy ko lej nych szcze pio nek.
Każ da ulot ka zwa la ła mnie
z nóg – glin, alu mi nium, ko mór ki
Ve ro (z ne rek mał py), z pło dów
ludz kich, du ża ilość bia łek zwie rzę -
cych od po wie dzial nych za aler gie
itd. To ja sta ram się do brze ży wić
mo je dzie ci, ku pu ję je dze nie bez
kon ser wan tów, na wet upra wiam
swój ogró dek, a jed no cze śnie po -
zwa lam im wstrzy ki wać sub stan cje
tok sycz ne i nie wia do me go po cho -
dze nia? – py ta łam sie bie. A po wi -
kła nia po szcze pie niach? Od go rącz -
ki po re ak cje ana fi lak tycz ne, drgaw -
ki, za pa ście itd. Mo je obu rze nie
wzro sło, kie dy po rów na łam ulot ki
pol skie z ory gi nal ny mi an glo ję zycz -
ny mi. Jak się oka za ło, pol skie ulot ki
są okro jo ne, nie ma w nich wszyst -
kich in for ma cji. W za gra nicz nych
pi sze się na wet o ta kich skut kach
jak śmierć i au tyzm. 
Za szcze pio ny we dług ka len da rza
szcze pień syn mo jej ko le żan ki

z po wo du cho ro by zna lazł się
w Cen trum Zdro wia Dziec ka
w War sza wie – kon ty nu uje ko bie -
ta. – Stwier dzo no, że je go or ga -
nizm nie wy two rzył żad nych prze -
ciw ciał na wi ru so we za pa le nie wą -
tro by. Po da no więc ko lej ną daw kę,
już czwar tą! Po niej stra cił przy -
tom ność. Ma znisz czo ną wą tro bę
i trzust kę. Szcze pion ki nie dzia ła ją
na każ de go. Ko lej na oso ba, mój
ku zyn – za trzy ma nie roz wo ju tar -
czy cy po szcze pion ce. Mój
syn – za pa le nie ne rek po szcze -
pion ce. Przy kła dy moż na mno -
żyć – przy zna je. 
Na sze roz mów czy nie twier dzą, że
le ka rze wma wia ją ro dzi com, iż owe
po wi kła nia nie są przez szcze pion -
ki. – Le ka rze nie chcą zgła szać
NOP -u – oznaj mia ją. – Więk szość
się boi. Ci, któ rzy ma ją od wa gę in -
for mo wać ro dzi ców o ry zy ku i gło -
śno o tym mó wić, sta wia ni są
przed Izbą Le kar ską i od bie ra im się
pra wo do wy ko ny wa nia za wo du
lub za wie sza na dłu gi czas. My, ro -
dzi ce, ma my pra wo do rze tel nej in -
for ma cji! – pod kre śla ją pa -
nie. – A sko ro ist nie je ja kieś ry zy ko,
trze ba do brze prze ba dać dziec ko,
zro bić te sty aler gicz ne i ge ne tycz ne,
a nie tyl ko osłu chać i zaj rzeć w gar -
dło – do da ją. 
Na po cząt ku te go ro ku gło śna by ła
spra wa pra wie rocz ne go Szy mo na,
któ ry 16 stycz nia, we dług re la cji ro -
dzi ców, zo stał za szcze pio ny prze -
ciw pneu mo ko kom i po trzech
dniach do stał sil nej go rącz ki. 21
stycz nia tra fił do szpi ta la. Z Ra do -
mia zo stał prze trans por to wa ny
na od dział in ten syw nej te ra pii
do War sza wy. Wy ko na na to mo gra -
fia kom pu te ro wa wy ka za ła, że do -
szło do obrzę ku mó zgu. Od tam tej
po ry pod łą czo ny był do apa ra tu ry
pod trzy mu ją cej ży cie. Mie siąc te -
mu le ka rze po sta no wi li odłą czyć
chłop ca od apa ra tu ry, stwier dza jąc
śmierć mó zgo wą.
– We dług prze pi sów, je śli za cho dzi
po dej rze nie, że po ja wi ły się po wi -
kła nia po szcze pien ne, le karz pro -
wa dzą cy ma obo wią zek po in for -
mo wa nia o tym fak cie od po wied -
nich in sty tu cji – wy ja śnia jed na
z ko biet. – W cią gu go dzi ny szcze -
pion ka po win na być wy co fa na
z ob ro tu, pó ki nie zo sta nie od po -

wied nio spraw dzo na. Do sto wa rzy -
sze nia STOP  NOP zgło si ło się po -
nad 100 osób z po wi kła nia mi po tej
szcze pion ce. A ona cią gle jest
na ryn ku! Ca ły czas szcze pi się nią
dzie ci! Na szcze pion kę na pneu mo -
ko ki rząd miał prze zna czo ne 160
mln zł. Prze pro wa dzo no prze targ,
wy gra ła szcze pion ka tań sza – gor -
szej ja ko ści, któ ra kosz to wa ła 108
mln zł. 
Miesz kan ki po wia tu kro to szyń skie -
go wspo mi na ją tak że o ini cja ty wie
oby wa tel skiej – ze bra no 120 ty się -
cy pod pi sów pod pro jek tem usta wy,
za kła da ją cym wpro wa dze nie do bro -
wol no ści szcze pień i pod ję cie dzia -
łań w ce lu zwięk sze nia kon tro li Mi -
ni ster stwa Zdro wia w spra wie sto so -
wa nia szcze pio nek, ich skła du, skut -
ków ubocz nych i po wi kłań.
– Nie by ło mo wy w tej usta wie, że -
by za ka zać szcze pień. Ta ka re to ry ka
by ła w me diach przed sta wio na. Ini -
cja ty wa zo sta ła wy rzu co na do ko -
sza. Część śro do wi ska le kar skie go
jest prze ciw na tej usta wie. Za pro po -
no wa no coś jesz cze bar dziej za -
ostrza ją ce go prze pi sy, by utrud nić
ży cie ro dzi com, któ rzy nie zga dza ją
się na szcze pie nie dzie ci. Po stu lo -
wa no na wet, że by przy ję cie
do przed szko la czy do szko ły by ło
uza leż nio ne od szcze pień. Tłu ma -
czy się to tro ską o bez pie czeń stwo
dzie ci za szcze pio nych! To ja kiś ab -
surd! Ich ar gu men ta cja nie ma sen -
su, bo sa mi nie ja ko przy zna ją, że
szcze pion ki nie da ją stu pro cen to -
wej pew no ści – nie kry ją obu rze nia
na sze roz mów czy nie.
W sej mie dzia ła Par la men tar ny Ze -
spół ds. Bez pie czeń stwa Szcze pień
Ochron nych Dzie ci i Do ro słych,
któ ry spro wa dza spe cja li stów z ca -
łe go świa ta, dok to rów, na ukow ców
itp. Oni przed sta wia ją do wo dy,
ana li zu ją skład szcze pio nek, mó -
wią o nie bez pie czeń stwie. Spo tka -
nia są re je stro wa ne. Moż na je zo ba -
czyć na YouTu be. – Czy któ ryś
z ro dzi ców za in te re so wał się tym?
Czy idąc do przy chod ni, za in te re -
so wał się, co po da je swo je mu
dziec ku? Czy kie dy kol wiek wi -
dział ulot kę? Ilu z nas tak ro bi?
A gdy już za py ta my o ulot kę, to
czy ją do sta nie my..? – py ta ją re to -
rycz nie.
Ko lej ną kon tro wer sją jest szcze -
pion ka HPV, na ra ka szyj ki ma ci cy,
któ rą chce się po da wać mło dym
dziew czyn kom. O ry zy ku, ja kie się
z tym wią że, też by ła mo wa na ko -
mi sji wspo mnia ne go wy żej ze spo -
łu. – Ta szcze pion ka nie zmniej sza
ry zy ka po ja wie nia ra ka – mó wi jed -
na z pań. – Wręcz od wrot nie. Ja kiś
czas te mu czy ta łam pol ski ar ty kuł
na te mat tej szcze pion ki, za chwa la -
no ją i re ko men do wa no. Jak po da -

no, w Au stra lii po dob no spa dła za -
cho ro wal ność na ra ka szyj ki ma ci cy
dzię ki szcze pion ce HPV. Ty le że
na au stra lij skich stro nach urzę do -
wych sta ty sty ki mó wią co in ne go.
Wzro sła za cho ro wal ność na te go
ra ka. Dla cze go się nas okła mu je?
Dla cze go kła mią me dia, po dob no
nie za leż ne? Czy ta kie w ogó le ist -
nie ją? Wy star czy spoj rzeć na re kla -
my. Na 10 re klam jed na nie jest re -
kla mą le ku. 
Ko bie ty ape lu ją do ro dzi ców, by za -
in te re so wa li się te ma tem. – Po czy -
taj cie, po słu chaj cie – na ma wia -
ją. – Jest mnó stwo ba dań na uko -
wych, do wo dów na to, że nie
wszyst ko jest ta kie pięk ne. Nie ste -
ty, wie le z nich jest w ję zy ku an giel -
skim, nie tłu ma czy się ich na ję zyk
pol ski. Za sta na wia ją ce... 
– Nie je stem prze ciw na szcze pie -
niu! – oświad cza jed na z roz mów -
czyń. – Ale ja ko mat ka chcę po da -
wać swo im dzie ciom szcze pion ki
bez piecz ne. A sko ro le ka rze twier -
dzą, że są bez piecz ne, to dla cze go
nie chcą pod pi sać pi sma w przy -
chod ni, że po twier dza ją ich bez pie -
czeń stwo i bio rą od po wie dzial ność
w ra zie po wi kłań? Po nie waż ba dań
nad bez pie czeń stwem i sku tecz no -
ścią nie ma, co przy znał mi ni ster
zdro wia. To ja, pod pi su jąc pi smo
w przy chod ni, bio rę na sie bie od po -
wie dzial ność i z ewen tu al ny mi po -
wi kła nia mi mu szę ra dzić so bie sa -
ma, bez żad ne go wspar cia. Mam na -
dzie ję, że ten ar ty kuł choć w czę ści
po zwo li spo łe czeń stwu zro zu mieć
ro dzi ców, któ rzy bo ja się szcze pień.
Mo że któ re goś dnia przy łą czy cie się
z na mi do pro te stu, któ ry co ro ku
od by wa się w War sza wie, a do ty czy
bez pie czeń stwa szcze pień i pra wa
wy bo ru. W koń cu cho dzi o do bro
na szych dzie ci. Nie ste ty, ja kiej kol -
wiek re la cji czy in for ma cji o pro te -
ście nie moż na zna leźć ani w te le wi -
zji, ani w pra sie, mi mo, iż na uli cę
te go dnia wy cho dzi 10-20 ty się cy
lu dzi. Dla cze go me dia mil -
czą??? – tym rzu co nym w próż nię
py ta niem za koń czy li śmy roz mo wę
z dwo ma miesz kan ka mi na sze go
po wia tu. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

UWA GA! Ze wzglę du na ogra ni czo -
ną ilość miej sca nie za miesz cza my
w tym nu me rze Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN sta no wi ska zwo len ni -
ków szcze pio nek. Dla te go już w na -
stęp nym wy da niu GLK znaj dzie cie
ko lej ną pu bli ka cję na te mat szcze -
pio nek. Tym ra zem w ob szer nym
wy wia dzie za pre zen tu je my sta no -
wi sko Ma cie ja R. Hof f man na, le ka -
rza ro dzin ne go, zwo len ni ka obo -
wiąz ko wych szcze pień. 

ZDROWIE

Szczepienia 
- obowiązek czy wybór?
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17 lip ca w po znań skim szpi ta lu
zmarł Grze gorz Po lań ski – zna ny
wszyst kim kro to szyń ski na uczy ciel,
pe da gog, twór ca i opie kun Ze spo łu
Mu zy ki Daw nej Ar ti fex. Zna jo mi bę -
dą go pa mię tać ja ko do bre go ko le gę
i pro mo to ra kul tu ry Kro to szy na w ca -
łej Pol sce. Miał 52 la ta.

Od po cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku
Grze gorz Po lań ski pra co wał ja ko na uczy -
ciel – w Szko le Pod sta wo wej nr 5, po tem
w Gim na zjum nr 2 i Szko le Pod sta wo wej
nr 4 w Kro to szy nie. W 1997 ro ku za ło żył
Ze spół Mu zy ki Daw nej Ar ti fex. Wraz
z nim uczest ni czył w wie lu warsz ta tach
mu zycz nych w ska li ogól no pol skiej, zy -
sku jąc po klask oraz sza cu nek choć by
na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Mu zy ki
Daw nej SCHO LA CAN TO RUM. Ze spół
grał kon cer ty na te re nie ca łej Pol ski, a tak -
że we Fran cji i Niem czech. Ar ti fex wy ko -
ny wał utwo ry mu zy ki do by re ne san su,
śre dnio wie cza oraz pie śni cel tyc kie i lu do -
we. Ostat ni raz wy stą pi li 8 czerw ca ze -
szłe go ro ku. 

Grze gorz Po lań ski po zo sta nie w pa -
mię ci wszyst kich ja ko zna ko mi ty pe da gog
i na uczy ciel z wiel ką pa sją. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polsko-litewskie wakacje
WSPOMNIENIE

Odszedł Grzegorz Polański

11 lip ca To wa rzy stwo Przy ja ciół Kro -
to szyn -Mej sza go ła we spół z dy rek cją
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich zor ga ni -
zo wa ło uro czy stą bie sia dę na po wi -
ta nie i za ra zem po że gna nie ko lo ni -
stów z Mej sza go ły. Li twi ni ba wi li się
do sko na le. 

Te go rocz ne ko lo nie kro to szyń ska Je -
dyn ka zor ga ni zo wa ła w dniach 1-10 lip -
ca. Uczest ni czy li w nich ucznio wie miej -
sco wych szkół oraz z za przy jaź nio nej
szko ły w Mej sza go le na Li twie. Ko lo nie
roz po czę ły się od trzy dnio we go po by tu
na Li twie, gdzie mło dzież mia ła oka zję
zwie dzić Wil no, Trok, Mej sza go łę i spo -
tkać się z tam tej szą Po lo nią. W na szym
kra ju ko lo ni ści uda li się do Ka zi mie rza
Dol ne go, gdzie zo ba czy li per ły pol skie go
re ne san su oraz wą wo zy les so we, a na stęp -
nie do Kra ko wa na Wa wel i do Ła giew nik.
Stam tąd ru szy li w Ko tli nę Kłodz ką, gdzie
mo gli po dzi wiać Park Na ro do wy Gór Sto -
ło wych, uzdro wi ska i za byt ki. Po dróż za -
koń czy ła się jed no dnio wym wy pa dem
do Pra gi. 

Ko lo nie dla dzie ci od by ły się z ini cja -
ty wy To wa rzy stwa Przy jaź ni Kro to szyn -

-Mej sza go ła oraz gmi ny Kro to szyn. To wa -
rzy stwo dzia ła od 1999 ro ku i ma na ce lu
or ga ni zo wa nie wy jaz dów swo ich człon -
ków do Mej sza go ły,  po dej mo wa nie go ści
stam tąd, po zna wa nie hi sto rii i go spo dar ki
Li twy, pro wa dze nie wy mia ny ko lo nij nej
dzie ci szkol nych z Kro to szy na i Mej sza go -
ły, or ga ni za cję wi do wisk i im prez dla go ści
z Li twy, wspie ra nie Po lo nii za miesz ka łej
w Mej sza go le w róż nej for mie, ze szcze -

gól nym uwzględ nie niem pol skich szkół
i bi blio tek, or ga ni zo wa nie wspól nych im -
prez i spo tkań na te re nie Pol ski oraz Li -
twy, jak rów nież wy jaz dów człon ków To -
wa rzy stwa, pra cow ni ków urzę du miej -
skie go i rad nych miej skich na Li twę w ce -
lu po zna nia kra ju i miesz ka ją cych tam Po -
la ków. Ze szko łą w Mej sza go le ści śle
współ pra cu je kro to szyń ska SP nr 1. 

OPRAC. (NO VUS)
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27 lip ca na ba se nie przy uli cy Ogro -
dow skie go od bę dzie się otwar ty tre -
ning z Mal wi ną Pa stal ską. Ko bie ta, któ -
ra zmie ni ła swo je ży cie, chce po ka zać
in nym, że war to wziąć się w garść.

Przy go da Mal wi ny za czę ła się kil ka lat
te mu. Wa żąc 105 kg, po sta no wi ła pod jąć
wy zwa nie i dzię ki tre nin gom Ewy Cho da -
kow skiej prze szła me ta mor fo zę. Zrzu ci -
ła 50 kg, a zy ska ła wie le. – Sta łam się in ną ko -
bie tą. Sil niej szą, wa lecz ną, a przede wszyst -
kim zdrow szą – przy zna je am ba sa dor ka E.
Cho da kow skiej. – Po ko cha łam ak tyw ność
fi zycz ną i zdro we od ży wia nie – do da je.

Rok te mu Mal wi na zo sta ła za pro szo na
przez E. Cho da kow ską do pro gra mu „Faj ter -
ki”. Na krę co no o niej je den od ci nek, w któ -

rym opo wie dzia ła o swo jej dro dze przez
prze mia nę. W czerw cu po ja wi ło się ogło sze -
nie, że Ewa szu ka swo ich am ba sa do -
rek. – Na wet mi się nie śni ło, że mo gła bym
zo stać jed ną z nich – wspo mi na M. Pa stal -
ska. Jed nak się uda ło – zo sta ła jed ną ze 120
am ba sa do rek. 

Za da niem dziew czyn jest zbu do wa nie
wo kół sie bie spo łecz no ści i pro mo wa nie
zdro we go sty lu ży cia. Tre ner ka za pew nia
swo im am ba sa dor kom po trzeb ne ma te ria -
ły. Pierw szym ich za da niem jest zor ga ni zo -
wa nie w swo im mie ście tre nin gu. We wrze -
śniu E. Cho da kow ska od wie dzi to mia sto,
w któ rym na wspól nych ćwi cze niach zgro -
ma dzi ło się naj wię cej osób. 

Pro jekt ma na ce lu za chę cić lu dzi do ak -
tyw no ści fi zycz nej oraz po ka zać, ile ko rzy ści

przy no si ta ki styl ży cia. – Chcia ła bym po ka -
zać tym, któ rzy przyj dą na tre ning, że nie
ma rze czy nie moż li wych. Każ da z nas mo że
zmie nić swo je ży cie, nie moż na tyl ko szu kać
wy mó wek – pod kre śla M. Pa stal ska. 

Mal wi na jest ma mą nie peł no spraw ne -
go dziec ka. Jak sa ma mó wi, czę sto jest jej
cięż ko po go dzić tre nin gi z co dzien nym ży -
ciem, wy jaz da mi do spe cja li stów czy po by -
ta mi w szpi ta lu. Jed nak ko cha to, co ro bi
i każ da mi nu ta ćwi czeń spra wia, że ma
ocho tę wal czyć o sie bie da lej. 

27 lip ca o godz. 15.00 na ba se nie od -
kry tym Mal wi na po pro wa dzi tre ning dla
wszyst kich. Nie ma ją zna cze nia płeć i wiek.
Wstęp jest dar mo wy. Ra zem z or ga ni za tor -
ką ser decz nie za pra sza my na to wy da rze nie! 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Trening z ambasadorką Ewy Chodakowskiej

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy dzieci na RUNAWAY JUNIOR!
10 sierp nia na sta dio nie w Kro to szy nie
zo sta ną zor ga ni zo wa ne za wo dy dla
dzie ci z na sze go po wia tu – RU NA WAY
JU NIOR. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia są
Ru na way -Pol ski Ucie ki nier oraz Cen -
trum Spor tu i Re kre acji WOD NIK. Im -
pre zę spon so ru ją KA MIX, LO Gin LAB,
Fa bry ka Ob fi to ści i gmi na Kro to szyn.

– Dzię ki współ pra cy z Cen trum Spor -
tu i Re kre acji WOD NIK każ de dziec ko bę -
dzie mo gło za dar mo wziąć udział w tych
za wo dach. Uczest ni cy bę dą mie li za pew -
nio ne me dal, ko szul kę i po si łek re ge ne ra -
cyj ny. Usta li li śmy li mit zgło szeń do 300
dzie ci z po wia tu kro to szyń skie go. We dług
naj now szych da nych zo sta ło już tyl ko oko -
ło 100 miejsc (stan na 18 lip ca – przyp.

red.). Ja ko or ga ni za to rzy ma my już dwu -
let nie do świad cze nie w pro wa dze niu ta -
kich even tów. Zor ga ni zo wa li śmy je m. in.
w Pę po wie, Opo lu, Wro cła wiu czy Ostro -
wie Wlkp. Dzię ki ini cja ty wie dy rek to ra
WOD NI KA mo że my wspól nie zor ga ni zo -
wać ta ką im pre zę rów nież w Kro to szy -
nie – mó wi Krzysz tof Zmy słow ski, re pre -
zen tu ją cy Ru na way -Pol ski Ucie ki nier. 

Za da niem uczest ni ków bę dzie przy -
bie gnię cie dy stan su oko ło 1 ki lo me tra
z prze szko da mi na tu ral ny mi i kon struk -
cyj ny mi, ta ki mi jak np. pia sek, zjeż dżal -
nia, płot ki, bło to. Dzie ci bę dą po dzie lo ne
na chłop ców i dziew czyn ki oraz na dwie
ka te go rie wie ko we – 4-8 lat i 9-13 lat.
Naj młod si bę dą mo gli po biec wraz ze
swo im opie ku nem. 

– Dzie cia ki ma ją być brud ne i szczę śli -
we – oznaj mia K. Zmy słow ski. – Za pew -
nio ne bę dą jesz cze in ne atrak cje – dmu cha -
ne zam ki czy ścian ka do ro bie nia zdjęć. Go -
ściem spe cjal nym bę dzie na to miast Ma te -
usz Bier nat, uczest nik ostat niej edy cji Ma -
ster Chef Ju nior – za po wia da or ga ni za tor.

Ru na way -Pol ski Ucie ki nier na co
dzień zaj mu je się or ga ni zo wa niem bie -
gów z prze szko da mi w ka te go riach eli te,
open, for fun oraz ju nior. Za wo dy sta no -
wią eks tre mal ne wy zwa nie dla każ de go
z uczest ni ków. Po ko na nie to ru prze szkód
ma po ma gać w prze zwy cię ża niu wła -
snych sła bo ści. Za pra sza my za tem 10
sierp nia na sta dion w Kro to szy nie. Emo -
cji nie za brak nie.

(NO VUS)
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W czwar tek, 18 lip ca, ko lej na gru pa
dzie ci od wie dzi ła sie dzi bę Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie. Tym ra zem by li
to uczest ni cy dru gie go tur nu su pół -
ko lo nii z Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK. 

Na gru pę li czą cą 48 osób cze ka ło
wie le atrak cji, mię dzy in ny mi po żar ni czy
tor prze szkód, ma kie ta pło ną ce go bu dyn -
ku miesz kal ne go czy po kaz sprzę tu po -
żar ni cze go, bę dą ce go na wy po sa że niu

Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie. 

Stra ża cy w ra mach kam pa nii spo łecz -
nej „Krę ci mnie bez pie czeń stwo” prze pro -
wa dzi li po ga dan kę z dzieć mi na te mat
bez piecz ne go spę dza nia cza su wol ne go
oraz pra wi dło we go za cho wa nia się w sy tu -
acji za gro że nia ży cia. Ca łość za koń czy ła się
prak tycz nym spraw dze niem umie jęt no ści
udzie le nia pierw szej po mo cy oso bom po -
szko do wa nym przy wy ko rzy sta niu spe cja -
li stycz ne go sprzę tu szko le nio we go.

(NO VUS)

PÓŁKOLONIE

Z wizytą u strażaków

W nie dzie lę, 14 lip ca, do szło do
wypadku na dro dze kra jo wej nr 15.
W Zdu nach zde rzy ły się dwa sa mo -
cho dy oso bo we.

Do dzia łań ra tow ni czych 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 je den
z OSP Zdu ny. Na miej sce przy by ły rów -
nież dwa za stę py z JRG w Mi li czu i je den
z OSP Ciesz ków. Jak się oka za ło, na łu ku
dro gi do szło do zde rze nia dwóch sa mo -
cho dów oso bo wych – Volks wa ge na Gol -

fa i Ci tro ena C3. Po jaz da mi po dró żo wa ły
łącz nie trzy oso by, któ re w chwi li przy by -
cia służb ra tun ko wych znaj do wa ły się we -
wnątrz roz bi tych aut. Spod ma ski ci tro -
ena wy do by wał się dym.

Stra ża cy po da li z ga śni cy prosz ko wej
je den prąd w na tar ciu na ko mo rę sil ni ka,
po czym przy stą pi li do udzie la nia kwa li fi -
ko wa nej pierw szej po mo cy uczest ni kom
wy pad ku. Przy uży ciu na rzę dzi hy drau -
licz nych wy ko na li do stęp do kie row cy
znaj du ją ce go się w volks wa ge nie i ewa ku -
owa li go na ze wnątrz. 

Na miej sce do tar ły dwa Ze spo ły Ra -
tow nic twa Me dycz ne go oraz śmi gło wiec
Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.
Wszy scy uczest ni cy zda rze nia zo sta li
prze trans por to wa ni do Szpi tal nych Od -
dzia łów Ra tun ko wych. 

W dal szej fa zie dzia łań stra ża cy odłą -
czy li aku mu la to ry w roz bi tych po jaz -
dach. Po czyn no ściach do cho dze nio wych
po li cji sa mo cho dy za bra ła po moc dro go -
wa. Z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści po wy -
pad ku. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Groźny wypadek na granicy województw
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Dru gi kon cert z cy klu WIĘC WIEC!
za na mi. Ar ty ści prze nie śli słu cha czy
w prze szłość i po rwa li do tań ca.

Mi ło śni cy do brej mu zy ki znów spo -
tka li się na kro to szyń skim ryn ku. Po blu -
eso wo -roc ko wych prze ży ciach przy szedł
czas na sen ty men tal ną po dróż po róż -
nych prze strze niach cza so wych w pol skiej
mu zy ce. Za czę ło się od mu zy ki współ cze -
snej. Na sce nie po ja wił się lo kal ny ze spół
Lo rem. Jest to sied mio oso bo wa gru pa ar -
ty stów po cho dzą cych m. in. z Kro to szy na
czy z Sul mie rzyc. Wo ka list ką ze spo łu
od ro ku jest We ro ni ka Szy mań ska, zna na
z udzia łu w 8. edy cji pro gra mu „The Vo -
ice of Po land”. Ze spół two rzy mu zy kę po -
po wą. Kro to szyń skiej wi dow ni do star czył
mnó stwo po zy tyw nej ener gii. 

Ko lej ni wy ko naw cy so bot nie go wie -
czo ru prze nie śli słu cha czy do dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go. Mu zy cy War -
szaw skiej Or kie stry Sen ty men tal nej za -
uro czy li wszyst kich swo imi in ter pre ta cja -
mi daw nych me lo dii. Peł ne prze róż nych
emo cji tan ga, wal ce, po lki czy rum by
spra wi ły, że trud no by ło usie dzieć
na miej scu. Pu blicz ność nie da ła się dłu go
za pra szać do tań ca. Ze spół za de biu to wał

w 2015 ro ku na Fe sti wa lu Pol skie go Ra -
dia „No wa Tra dy cja”. Od tej po ry przy po -
mi na nam, jak wiel kie, cen ne i pięk ne za -
so by po sia da pol ska mu zy ka. 

Jazz Band Mły nar ski -Ma sec ki, czy li
głów na gwiaz da wie czo ru, to jaz zo wy ze -
spół gra ją cy w sty lu przed wo jen nym, sto -
su ją cy przy tym no wo cze sne aran ża cje.
W 2017 ro ku uka za ła się ich de biu tanc ka
pły ta „Noc w wiel kim mie ście”. Ich pro fe -
sjo na lizm jesz cze bar dziej utwier dził słu -
cha czy w prze ko na niu, że w na tło ku
współ cze snej mu zy ki po tra fi my po wró cić

do te go, co pięk ne i cen ne, mi mo że cza -
sem trud ne do zro zu mie nia.

(LE NA)

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

WIĘC WIEC!

Muzyczna podróż w czasie

Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry oraz Sto -
wa rzy sze nie Klub Twór cze go Rę ko dzie -
ła w Zdu nach za pra sza ją na fi nał Po -
gra ni cza Kul tur 2019. W so bo tę, 27 lip -
ca, o godz. 15.00 na ul. Łac no wej roz -
pocz nie się Kier masz Rę ko dziel ni czy
oraz Ku li na ria Po wia to we. Na sto -
iskach z rę ko dzie łem bę dzie moż na
po dzi wiać wy ro by m. in. z drew na, bi bu -
ły, słom ko we, ro bio ne na szy deł ku
i wie le in nych. Dzie ci i mło dzież bę dą
mo gły sko rzy stać z warsz ta tów rę ko -
dziel ni czych – sto lar skich, rzeź by
w drew nie i garn car skich. 

Po gra ni cze Kul tur 2019 roz po czę ło się
dwu ty go dnio wym X Ple ne rem Ce ra micz -
nym. Ofi cjal ne po wi ta nie ar ty stów -rzeź bia -
rzy mia ło miej sce 17 lip ca w Ka wiar ni Re -
tro, miesz czą cej się w zdu now skim ra tu szu.

W ra mach X Ple ne ru za pla no wa no
wer ni saż wy sta wy prac ce ra micz nych wie lo -
let nie go ko mi sa rza ple ne ru, Wło dzi mie rza
Ćwi ra. Eks po zy cję w Ga le rii Ra tu szo wej
moż na oglą dać od po nie dział ku do piąt ku,
w go dzi nach 8.00-16: 00.

26 i 27 lip ca w Sta rej Ka flar ni przy ul.
Łac no wej 37 zdu no wie na le żą cy do Ce chu
Zdu nów Pol skich szko lić się bę dą w bu do -
wie pie ca ze szkła oraz pie ca ka flo we go tra -
dy cyj ną me to dą zduń ską. Dla pu blicz no ści
otwar te bę dą po ka zy w obu dniach
od godz. 16.00. Nie zwy kle atrak cyj nie za -
po wia da się od pa le nie pie ca ze szkła, któ ry
zbu do wa ny bę dzie z oko ło 2 ty się cy bu te lek
po wi nie. Wi do wi sko od bę dzie się ok.
godz. 21.00 26 lip ca.

W trak cie so bot nie go fi na łu Po gra ni -
cza Kul tur o godz. 15.00 wy star tu ją Ku li -
na ria Po wia to we. Ko ła go spo dyń wiej skich
z gmi ny Zdu ny i z po wia tu kro to szyń skie -

go przy go tu ją dla od wie dza ją cych tra dy cyj -
ne po tra wy z re gio nu. Prze pro wa dzo ny zo -
sta nie kon kurs na naj smacz niej szy wy piek,
czy li Fe sti wal Ser ni ka, nad któ rym pa tro -
nat ho no ro wy ob jął sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. Na gro dy w kon kur sie ufun do -
wał sa mo rząd po wia tu kro to szyń skie go.
Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą przy sto -
isku or ga ni za to ra obok sce ny ple ne ro wej
do godz. 17.30. Na zwy cięz ców cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy, a na wszyst kich uczest -
ni ków upo min ki. Z re gu la mi nem kon kur -
su moż na się za po znać na stro nie
www.kul tu ra.zdu ny.pl oraz na Fa ce bo oku
Po gra ni cza Kul tur.

Spe cjal na stre fa za baw dla dzie ci bę dzie
uru cho mio na na bo isku szkol nym miej sco -
wej Szko ły Pod sta wo wej. Dla naj młod szych
przy go to wa ne zo sta ną zam ki dmu cha ne
i in ne atrak cje. Wszy scy przy by li na fi nał Po -
gra ni cza Kul tur 2019 bę dą mo gli wziąć
udział w lo te rii fan to wej, zor ga ni zo wa nej
przez Zdu now skie Sto wa rzy sze nie Wza -
jem nej Po mo cy, a tak że sko rzy stać z ma łej
ga stro no mii. 

Przy ul. Łac no wej 37 otwar ta dla zwie -
dza ją cych bę dzie tak że Sta ra Ka flar nia.
W jej wnę trzach za pre zen to wa ne zo sta ną
pra ce po ple ne ro we, stwo rzo ne na dwu ty go -
dnio wym X Mię dzy na ro do wym Ple ne rze
Ce ra micz nym. Te go rocz ny, ju bi le uszo wy
ple ner sta no wi pod su mo wa nie i za mknię -
cie de ka dy od by wa ją cych się warsz ta tów dla
ce ra mi ków, po nie waż dzię ki sta ra niom zdu -
now skich sa mo rzą dow ców obiekt Ka flar ni
przej dzie grun tow ną zmia nę i w związ ku
z tym roz pocz ną się tam nie dłu go pra ce re -
mon to we. Na re wi ta li za cję ob sza ru po prze -
my sło we go gmi na Zdu ny otrzy ma ła do fi -
nan so wa nie w kwo cie 4,1 mln zł! Pod pi sa -
nie umo wy w tej spra wie na stą pi wła śnie

w obiek cie Ka flar ni 24 lip ca po mię dzy mar -
szał kiem wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Mar kiem Woź nia kiem a bur mi strzem
Zdun To ma szem Chu dym.

Z ko lei na dzie dziń cu Ka flar ni
od godz. 15.00 dzie ci i mło dzież oraz do ro -
śli bę dą mo gli wziąć udział w In te gra cyj nych
Warsz ta tach Ce ra micz nych, pro wa dzo nych
przez ar ty stów -ce ra mi ków. W dal szej czę ści
dzie dziń ca od bę dą się po ka zo we wy pa ły ce -
ra mi ki w pie cach ziem nych. Na to miast
nagodz.16.00 wra machIIFe sti wa lu Zduń -
stwa prze wi dzia no otwar ty dla pu blicz no ści
po kaz bu do wy pie ca ka flo we go tra dy cyj ną
me to dą zduń ską.

Fi nał Po gra ni cza Kul tur 2019 to tak że
wy stę py na sce nie ple ne ro wej. Pro gram roz -
pocz nie się o godz. 16.00. Ja ko pierw szy za -
pre zen tu je się Folk lor Bło nie, gru pa, któ rą
two rzą ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 3
w Kro to szy nie. Na stęp nie wy stą pi ze spół
ka ba re to wy Ale Bab ki z Roz dra że wa.
Po por cji do bre go hu mo ru pu blicz ność
do tań ca za pro szą Kro to sza nie. Po po ka zie
na stą pi czas na re flek syj ne pio sen ki w wy ko -
na niu du etu Pró ba Cza su (Sta ni sław Sze lą -
gow ski i Do ro ta Mar sza łek).

Oko ło godz. 18.30 ogło szo ne zo sta ną
wy ni ki kon kur su rzeź biar skie go, zor ga ni zo -
wa ne go w ra mach X Mię dzy na ro do we go
Ple ne ru Ce ra micz ne go, pod na zwą „Zdu ny,
mia sto po gra ni cza...”, oraz kon kur su ku li -
nar ne go Fe sti wal Ser ni ka.

Po ogło sze niu wy ni ków i na gro dze niu
zwy cięz ców w ży wio ło wym kon cer cie
na gó ral ską nu tę wy stą pi ka pe la ze Szczyr ku
Gó ral ska Ho ra. Ca łość Po gra ni cza Kul -
tur 2019 pod su mu je Ka ba ret Za chod ni,
któ ry po ja wi się na sce nie ja ko gwiaz da wie -
czo ru.

OPRAC. (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na finał POGRANICZA KULTUR!
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Ze spół Tań ca Lu do we go Kro to sza nie
wy stą pił na XXII Mię dzy na ro do wych
Spo tka niach Folk lo ry stycz nych w Że -
go ci nie. 

Mię dzy na ro do we Spo tka nia Folk lo -
ry stycz ne we szły już na sta łe do ka len da -
rza im prez kul tu ral nych Zie mi Ja ro ciń -
skiej. Na sce nie za pre zen to wa ło się po -
nad 300 wy ko naw ców, re pre zen tu ją cych
czte ry pań stwa – Moł da wię, Ma ce do nię,
Pol skę i Wę gry. Był ta niec i był śpiew, krót -
ko mó wiąc – praw dzi wa mu zycz na uczta
dla fa nów sztu ki lu do wej. 

Kro to sza nie po raz pierw szy za pre zen -
to wa li tań ce z re gio nu ło wic kie go, wzię li
też udział w kon kur sach na lu do wą pio sen -
kę oraz miss fe sti wa lu. W pierw szym

trium fo wał ze spół z Moł da wii, a mia no
miss im pre zy przy zna no Ame lii – przed -
sta wi ciel ce ze spo łu Kro to sza nie.

(NO VUS)

FOLKLOR

Krotoszanie na międzynarodowej imprezie

Pa rę dni te mu w sie ci po ja wi ła się zja -
wi sko wa fo to gra fia kro to szyń skie go ryn -
ku, wy ko na na wy so ko z dro na, w cza sie
świet nej im pre zy spor to wo -zdro wot nej,
czy li LO Gin LAB. I tak so bie po my śla -
łem: „Ja ki pięk ny jest Kro to szyn! Jak do -
brze, że w Kro to szy nie jest Da wid Ku jaw -
ski – pa sjo nat, pro fe sjo na li sta, en tu zja sta!
To dzię ki Da wi do wi Kro to szyn żył zdro -
wiem i emo cja mi spor to wy mi naj wyż -
szych lo tów.” 

Po tem za raz do gło wy mi przy szedł
Da rek Ro zum i na sza cu dow nie eg zo tycz -
na kro to szyń ska atrak cja, czy li su mo. Po -
tem przy po mnia łem so bie spo rą li stę
wiel kich lu dzi, któ rzy wzra sta li w na szym
mie ście. Jest ich wie lu – od wręcz ce le bry -
tów, po na ukow ców, li te ra tów, mu zy ków,
lu dzi te atru, spor tow ców, lu dzi biz ne su.
Krót ko mó wiąc – lu dzie suk ce su.

Mia sta nie two rzą uli ce, do my, chod -
ni ki, ale lu dzie. Rów nież Ty – dro ga Czy -
tel nicz ko, rów nież Ty – dro gi Czy tel ni -
ku. 

Gdy na kro to szyń skim ryn ku gra my
ko lej ne kon cer ty z cy klu WIĘC WIEC,
pod cho dzą lu dzie, któ rzy przy je cha li spe -
cjal nie do Kro to szy na, czę sto z od le głych
stron. Mó wią: „Jak Wy tu pięk nie ma cie!
Ja ka cud na sta rów ka! Ja ka wy śmie ni ta ga -
stro no mia! Ja kie wy jąt ko we kon cer ty!
Za zdro ści my Wam!”

Jest ta kie przy sło wie: „Wszę dzie do -
brze, gdzie nas nie ma.” Jak czę sto ła two
przy cho dzi nam kry ty ko wać, szu kać
przy sło wio wej „dziu ry w ca łym” … Gdy
ob ser wu ję lu dzi przy cho dzą cych na nasz
ry nek na róż ne im pre zy, do strze gam ich
dwa ro dza je – tych, co sto ją jak mar twi
i je dy ny mi uży wa ny mi mię śnia mi są te
od szyi. To ob ser wa to rzy, po szu ki wa cze
sen sa cji i man ka men tów. I są ci dru -
dzy – UCZEST NI CY. Oni się ba wią, tań -
czą, cie szą, prze ży wa ją.

Ży je my TU TAJ, w Kro to szy nie. No
i ma my po wo dy do te go, aby sta no wić tę
dru gą gru pę – gru pę ra do snych
UCZEST NI KÓW. No sy do gó ry! Kro to -
szyn gó rą i My, je go miesz kań cy!

Za mo ra li za tor stwo prze pra szam.
Za wy buch en tu zja zmu ab so lut nie nie
mam za mia ru.

WOJCIECH SZUNIEWICZ 
– dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
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KROTOSZYN 

100 dawców na 100-lecie PCK!

,,Od da jąc krew – da ru jesz ży cie” – to
ha sło to wa rzy szy dzia ła niom Pol -
skie go Czer wo ne go Krzy ża, od kąd
or ga ni za cja ta roz po czę ła pro mo wa -
nie ho no ro we go krwio daw stwa oraz
uświa da mia nie, ja kie zna cze nie ma
krew w ra to wa niu ży cia. 14 lip ca te
waż ne sło wa za pro wa dzi ły daw ców
do Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to -
szy nie. 

W cią gu ro ku w Pol sce ko niecz ne jest
do ko na nie oko ło mi lio na trans fu zji. Krew
jest bez cen nym le kiem. Mi mo po dej mo -
wa nia wie lu prób do tej po ry nie uda ło się
wy two rzyć jej syn te tycz nie. Dla te go ro la
ho no ro wych daw ców krwi jest nie
do prze ce nie nia.

W tym ro ku przy pa da 100-le cie ist -
nie nia Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża. Ko -
lej nym punk tem ob cho dów w na szym

mie ście by ła wła śnie ak cja po bo ru krwi.
Chęt nych do czy nie nia do bra nie bra ko -
wa ło. Do re je stra cji przy stą pi ło 97 osób.
Fi nal nie, po wstęp nych ba da niach, krew
od da ło 80 z nich. Ilość od da nej krwi oka -
za ła się być mi łym za sko cze niem. Łącz nie
ze bra no bo wiem 36 li trów. 

Ak cję wspar ło nie mal 50 spon so -
rów. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał upo -
mi nek i wziął udział w lo te rii cen nych
na gród, ta kich jak choć by dwa ro we ry
czy wy jazd do Bruk se li. Naj waż niej szą
jed nak na gro dą dla każ de go ho no ro we go
daw cy jest świa do mość, iż drob ny, bez -
bo le sny gest mo że ura to wać ko muś ży -
cie. Oby ta kie wła śnie ak cje przy czy ni ły
się do zwięk sze nia gro na ho no ro wych
daw ców, bę dą cych ci chy mi bo ha te ra mi,
któ rzy – nie ocze ku jąc nic w za -
mian – po zwa la ją in nym żyć. 

(LE NA)

BEZPIECZEŃSTWO

ZUS ostrzega przed oszustami
W ostat nich dniach nie któ rzy z klien -
tów Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych otrzy ma li ma ile za ty tu ło wa ne
„Skład ka” z in for ma cją o błęd nie
opła co nych skład kach. Ko re spon den -
cja ma po cho dzić z kan ce la rii ZUS.
W stop ce ad re so wej wid nie je na to -
miast roz wi nię cie „gov. pl”, któ re go to
ZUS nie uży wa. Każ dy z ma ili ma do -
łą czo ny za łącz nik, teo re tycz nie z in -
for ma cją o błęd nie opła co nych skład -
kach. Otwar cie za łącz ni ków z ma ila
gro zi za in fe ko wa niem kom pu te ra
i kra dzie żą da nych wraż li wych.

– Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
przy po mi na, że dro gą ma ilo wą nie kie ru -
je do swo ich klien tów in for ma cji o roz li -
cze niach skład ko wych. Za po śred nic -
twem ko re spon den cji elek tro nicz nej
klien ci Za kła du nie otrzy mu ją żad nych
we zwań do za pła ty czy też in for ma cji
o nad pła tach. Dro gą elek tro nicz ną ZUS
kon tak tu je się je dy nie z ty mi klien ta mi,
któ rzy po sia da ją kon to na por ta lu Plat for -
my Usług Elek tro nicz nych i wy bra li ta ką
wła śnie for mę kon tak tu. Ma il w ta kim
przy pad ku za wsze za wie ra imię i na zwi -

sko kon kret ne go pra cow ni ka ZUS – in -
for mu je Ewa Szy man kie wicz, ko or dy na -
tor ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji
w ostrow ski od dzia le ZUS -u. 

Za kład ape lu je, by w żad nym przy pad -
ku nie od po wia dać na ma ile, któ re rze ko -
mo po cho dzą z ZUS -u, ani nie otwie rać za -
war tych w ko re spon den cji za łącz ni ków.
Ko re spon den cja te go ty pu ma bo wiem naj -
czę ściej na ce lu za in fe ko wa nie kom pu te ra
lub uzy ska nie do stę pu do da nych, któ re za -
pi sa ne są w je go pa mię ci. W sy tu acji, w któ -
rej kto kol wiek z klien tów ma wąt pli wo ści
co do nadaw cy otrzy ma nej ko re spon den -
cji, na le ży skon tak to wać się z naj bliż szą pla -
ców ką ZUS -u lub Cen trum Ob słu gi Te le -
fo nicz nej – tel. 22 560 16 00, e -ma il:
cot@zus.pl.

(NO VUS)
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W pierw szy dzień lip ca Ra da So łec -
ka w Ja snym Po lu wraz z miej sco wą
Ochot ni czą Stra żą Po żar ną zor ga ni -
zo wa ły wy ciecz kę dla dzie ci do DE LI
Par ku w Trze ba wiu ko ło Po zna nia.
Miej sce oka za ło się świet nym wy bo -
rem, a 66 uczest ni ków mia ło nie la -
da fraj dę.

Atrak cje w DE LI Par ku zo sta ły po -
dzie lo ne na trzy sek to ry te ma tycz ne, tak
aby za pew nić dzie ciom i do ro słym cie ka -
wą ak tyw ność na świe żym po wie trzu
i kre atyw ną za ba wę. Sek tor pierw szy to

ogro dy świa ta i mi nia tu ry naj bar dziej
zna nych bu dow li, któ re po dzi wiać moż -
na z al pi na rium (punk tu wi do ko we go).

Te ren ten ob sa dzo ny jest róż no rod ną ro -
ślin no ścią, w za leż no ści od ty pu ogro du.

W sek to rze dru gim pre zen to wa ne są
róż ne ga tun ki zwie rząt (mi ni zoo). Jest
tam tak że eks po zy cja wiel kich mo de li
owa dów, obec nie za gro żo nych wy gi nię -
ciem. Po nad to moż na po dzi wiać mo de le
ssa ków ży ją cych w epo ce lo dow co wej.

Sek tor trze ci to Pod nieb na Eko -Wio -
ska. Dzię ki drew nia nym i li no wym kon -
struk cjom, umiesz czo nym na kil ku po -
zio mach, zwie dza ją cy ma ją oka zję po znać
po szcze gól ne par tie la su – od po szy cia
po ko ro nę drzew – oraz wir tu al nie prze -
nieść się do wnę trza drzew i zie mi.

Dzie ci wraz z ro dzi ca mi przez kil ka
go dzin ga nia li po przy go to wa nych ścież -
kach i tra sach, ko rzy sta jąc z przy go to wa -
nych atrak cji. W sa mym ośrod ku za dba no
rów nież o miej sce po sił ku i wy po czyn ku.

OPRAC. (NO VUS)

13Rozmaitości
WAKACJE

Dzień pełen wrażeń w parku edukacyjno-rozrywkowym
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W ra mach wa ka cyj nych za jęć 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
warsz ta ty fo to gra ficz ne dla dzie ci.
Pro wa dzi ła je Kin ga No wak -Szy ma -
now ska ze Stu dia 15.

Uczest ni cy spo tka nia za po zna li się ze
zna cze niem sło wa „fo to gra fia”, obej rze li
krót ką pre zen ta cję, po ka zu ją cą jak przez
la ta zmie niał się apa rat fo to gra ficz -
ny – od ca me ra ob scu ra po lu strzan kę cy -
fro wą i smart fon. 

Po tem za da niem dzie ci by ło wy ko na -
nie z kar to nu pu dła zwa ne go ca me ra ob -
scu ra. Naj bar dziej cie ka wi ło je, co ta kie go
znaj du je się w środ ku kar to nu. Po wło że -
niu gło wy uj rza ły od wró co ny ob raz. Do -
wie dzia ły się, jak wy ko nu je się zdję cia
pro duk to we, wy ko rzy sty wa ne w ga zet -
kach, ulot kach czy skle pach in ter ne to -
wych. Za po mo cą mi ni na mio tu bez cie -
nio we go mo gły spró bo wać swo ich sił
w wy ko na niu ta kich zdjęć pro fe sjo nal -
nym apa ra tem ty pu lu strzan ka peł no klat -
ko wa. Do dat ko wo po zna ły za sa dę dzia ła -

nia zdjęć ob ro to wych, któ re wy ko rzy sty -
wa ne są głów nie przy sprze da ży obu wia
czy oku la rów, aby po ka zać pro dukt do -
kład nie z każ dej stro ny.

Uczest ni cy za jęć do wie dzie li się tak -
że, do cze go słu żą tło fo to gra ficz ne, sta ty -
wy, blen da, lam pa bły sko wa. Naj więk szą
fraj dą by ło wcie la nie się w ro le fo to gra fa
i mo del ki. Dzie ci mo gły za aran żo wać sce -
ne rię, do brać re kwi zy ty oraz stro je.

Po tem wszy scy uda li się na po bli ski
skwer D -O -M, gdzie prze ko na li się, ja ka
jest róż ni ca mię dzy fo to gra fią w po miesz -
cze niu a fo to gra fią ple ne ro wą. Dzie ci fo -
to gra fo wa ły to, co przy cią ga ło ich wzrok.
Nie któ rzy ro bi li na praw dę za chwy ca ją ce
ka dry. Uczy li się ro bić zdję cia z wy ko rzy -
sta niem głę bi ostro ści, por tre ty, zdję cia
wi do ku z gó ry czy z do łu.

Zdję cia w ru chu to ko lej ne za da nie,
z ja kim mu sie li się zmie rzyć ma li fo to gra -
fo wie. Nie któ re wy ni ki by ły za ska ku ją ce.
Na ko niec Kin ga No wak -Szy ma now ska
wy ko na ła zdję cia wszyst kich uczest ni ków
warsz ta tów fo to gra ficz nych.

OPRAC. (NO VUS)

BIBLIOTEKA

Dzieci poznały tajniki fotografowania

W mi nio ny week end na tar go wi sku
miej skim w Kro to szy nie od był się
Fe sti wal Fo od truc ków. Przez trzy dni
miesz kań cy mie li oka zję spró bo wać
po traw z ca łe go świa ta.

Tra dy cja mo bil nych re stau ra cji na ro -
dzi ła się w USA, ale obec nie zna na jest już
na ca łym świe cie. Da nia w fo od truc kach
przy go to wy wa ne są ze świe żych, sta ran -
nie do bra nych skład ni ków, zgod nie z ideą
„slow fo odu”. Do Kro to szy na zje cha ło
oko ło 20 tzw. re stau ra cji na kół kach, któ -
re wy róż ni ły się ory gi nal ny mi po my sła mi

i za ska ku ją cy mi sma ka mi z róż nych stron
świa ta. Nie bra ko wa ło tak że roz ma itych
lo dów, le mo niad czy kaw.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

GASTRONOMIA

Foodtrucki w Krotoszynie
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14 lip ca Sto wa rzy sze nie Atle ty ki Cięż -
kiej Ur sus Kro to szyn, we współ pra cy
z LO Gin LAB i HES Wro cław, zor ga ni -
zo wa ło Do uble De adlift Com pe ti tion.
By ła to pierw sza edy cja za wo dów.

Za wod ni cy w pa rach ry wa li zo wa li
w trzech ka te go riach – ko bie ty open,
męż czyź ni -180 i męż czyź ni -210.
W szran ki sta nę ło w su mie 15 du etów.
Każ dy z nich miał czte ry po dej ścia. 

W zma ga niach pań naj lep sza oka za ła

się dru ży na JBB w skła dzie: Ida Lis i Ma ri -
ka Zan dec ka. Na ko lej nych lo ka tach zna -
la zły się Ana bo lic Fi gh ters (Mag da le na
Pę kacz i Kin ga Pę ka ła) oraz Ur su -
ski II (Na ta lia i Mał go rza ta Fi li piak).

Pierw sze miej sce w ka te go rii męż -
czyzn -180 za jął te am Bad Crew w skła -
dzie: Jo nasz Płu gow ski i To masz Ku ca,
wy prze dza jąc Ru fian Jan ko wo (Krzysz tof
Ko śmiń ski i Kon rad Kon dzier ski) oraz
Sza lo ne Bar ki (Ma ciej Zmu dziń ski i Ma -
ciej Rzan ny).

W ka te go rii męż czyzn -210 trium fo -
wa ła pa ra Gru zio, czy li Łu kasz Ni zio i Pa -
weł Gru szec ki. Na dru giej po zy cji upla so -
wał się te am Ru fian Jan ko wo (Ma te usz
i Ma riusz Ruf kie wicz), a na ostat nim
stop niu po dium zna leź li się Ana bo lic Fi -
gh ters II (Da wid Pe renc i Ja kub Sar nic ki). 

– Przy go to wa nia, dzię ki zgod nej
współ pra cy LO Gin LAB, HES Wro cław
i SAC Ur sus Kro to szyn, prze bie gły bez
pro ble mów. Cie szy nas ilość uczest ni ków
za wo dów – 15 par to do bry wy nik,
zwłasz cza iż przy by li do nas za wod ni cy
z róż nych czę ści Pol ski – sko men to wał
Ka mil Fi li piak, je den z or ga ni za to rów. 

(LE NA)

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

Rywalizowali w parach

PIŁKA NOŻNA

Stolicy nie zawojowali

Dru ży ny A Se ree Tee i Gu an ta na me -
ra ry wa li zo wa ły w War sza wie. Obu
na szym eki pom nie po szło naj le piej,
choć te am AST wy grał swo ją gru pę.

Na fi nał For tu na Pu char Pol ski ze spół
A Se ree Tee awan so wał dzię ki zdo by ciu
Pu cha ru Kro to szy na. Tra fił do gru py E.
Naj pierw AST od nio sło dwa pew ne zwy -
cię stwa – 3: 0 nad Kats Su cho wo la i 6: 0
nad Hu sa rią Pa bia ni ce. Po tem by ły ko lej -
ne dwie wy gra ne – 3: 2 z KP Brzeź no
Gdańsk i 2: 1 z San cho Pan za Wro cław.
Kro to szy nia nie wy szli więc z gru py
z pierw sze go miej sca. W 1/8 fi na łu tra fi li
na Van det ta Te am Tczew. Po je dy nek był
bar dzo za cię ty, eki pa AST nie wy ko rzy -
sta ła rzu tu kar ne go i zmar no wa ła kil ka
zna ko mi tych sy tu acji. To się ze mści ło, bo

ry wa le zdo by li bram kę i wy gra li 1: 0. Tym
spo so bem po dwóch bar dzo do brych wy -
stę pach w la tach 2017 i 2018 ro ku, kie dy
to AST zaj mo wa ło trze cią lo ka tę, tym ra -
zem ich przy go da za koń czy ła się na 1/8 fi -
na łu. 

Na stęp ne go dnia po raz pierw szy
w hi sto rii ro ze gra no Tur niej,, 3 ro gi kar -
ny”. Na sze mia sto re pre zen to wa ła dru ży -
na Gu an ta na me ra, czy li mistrz II li gi. Mi -
mo wiel kiej de ter mi na cji i am bi cji nasz
ze spół prze grał wszyst kie me cze gru po we
i od padł z dal szej ry wa li za cji.

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy mie li swój wkład w or ga ni za -
cję wy jaz du na te tur nie je, a w szcze gól no -
ści Urzę do wi Miej skie mu w Kro to szy -
nie – po wie dział Ro bert Sta wo wy.

(LE NA)
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W so bo tę od by ło się uro czy ste
otwar cie bo iska ko bier sko -tom nic -
kie go. Na no wej mu ra wie ro ze gra no
już pierw sze me cze.

W 2015 ro ku Mar cin Handz lik, pre -
zes LZS So kół Ko bier no -Tom ni ce, wzno -
wił dzia łal ność klu bu ist nie ją ce go
przed la ty. Uda ło mu się rów nież ze brać
gru pę lu dzi, któ rym przez czte ry la ta
przy świe cał je den cel – re no wa cja bo iska.
Ich trud i za an ga żo wa nie opła ca ło się
i w so bo tę moż na by ło zo ba czyć efek ty. 

Im pre za roz po czę ła się czę ścią ofi cjal -
ną. Pre zes klu bu przy wi tał wszyst kich go -
ści. Wy ra zom wdzięcz no ści nie by ło koń -
ca. Do ce nie ni zo sta li wszy scy, któ rzy wnie -
śli swój wkład w to, by bo isko przy bra ło ta -
ki kształt. Po dzię ko wa no spon so rom oraz
przede wszyst kim tym, któ rzy wła sny mi
si ła mi przy czy ni li się do ukoń cze nia re no -
wa cji. Głos za bra li rów nież za pro sze ni go -
ście, m. in. bur mistrz Kro to szy na Fran ci -
szek Mar sza łek, soł tys Ko bier na i rad na Ra -

dy Miej skiej – Zo fia Jam ka oraz soł tys
Tom nic – Piotr Igna siak. Przed sym bo licz -
nym prze cię ciem wstę gi ks. ka no nik Ry -
szard Dziam ski po świę cił bo isko. 

Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na sport. Naj pierw za gra li mi ni stran ci
z Pa ra fii pw. Św. Woj cie cha w Ko bier nie.
Póź niej od był się mecz mię dzy eki pa mi
We te ra nów i Old bo jów. Ci dru dzy wy gra -

li 4: 1. Roz gryw ki do star czy ły wszyst kim
wie lu zdro wych emo cji. 

Po re no wa cji miesz kań cy Tom nic
i Ko bier na bę dą mo gli ko rzy stać nie tyl ko
z bo iska do pił ki noż nej. Stwo rzo no bo -
wiem tak że bo isko do gry w siat ków kę
pla żo wą oraz kort do te ni sa. 

(LE NA)

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

KOBIERNO / TOMNICE

Nowe boisko - nowe możliwości!

POD NASZYM PATRONATEM

Summer Cup 
po raz jedenasty!
W pierw szy week end sierp nia od bę -
dzie się już XI edy cja tur nie ju Sum -
mer Cup. Jak zwy kle roz gryw ki te
z pew no ścią do star czą wie lu emo cji.

Or ga ni za to rzy zde cy do wa li, iż do ry -
wa li za cji przy stą pi 16 dru żyn, któ re po -
dzie lo ne zo sta ną na czte ry gru py. – Kon -
ty nu uje my for mu łę z po przed nich lat.
Na so bo tę za pla no wa li śmy me cze gru po -
we, któ re ro ze gra ne zo sta ną na dwóch or -
li kach – przy Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. H. Koł łą ta ja oraz przy dep ta ku.
Na tym dru gim bo isku w nie dzie lę bę -
dzie my świad ka mi de cy du ją cych spo -
tkań – za po wia da Ro bert Sta wo wy, je den
z or ga ni za to rów wy da rze nia. 

Mi strzow skie go ty tu łu sprzed ro ku bę -
dzie bro nić dru ży na A Se ree Tee. – W tym
ro ku za gra kil ka no wych ze spo łów, m. in.
Re pre zen ta cja Play are na Ostrów Wlkp., K.
O. Re ak ty wa cja, Ca nold czy też
BNOT – mó wi Do mi nik Gó ral. – Wy da je

się, że bę dzie to naj moc niej ob sa dzo ny tur -
niej w ca łej hi sto rii Sum mer Cup. Kil ku
eki pom mu sie li śmy od mó wić udzia łu
przez wzgląd na ogra ni czo ną ilość dru żyn.

Dla naj lep szych or ga ni za to rzy przy -
go to wa li atrak cyj ne na gro dy. Wy bra ni zo -
sta ną naj lep szy bram karz i strze lec, ob ja -
wie nie tur nie ju oraz MVP. Prze wi dzia ne
są rów nież na gro dy dla trzech naj lep szych
dru żyn, w tym no wy, oka za ły pu char
prze chod ni. Im pre za od bę dzie się
przy wspar ciu Urzę du Miej skie go i Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kro to szy nie oraz
wie lu in nych spon so rów. 

(LE NA)

UWAGA! Ruszyły zapisy do krotoszyńskiej Playareny! 
To już XXI edycja rozgrywek! 
Kochasz piłkę nożną? Chcesz zagrać w największych rozgrywkach piłkarskich w
naszym kraju? Zgłoś swoją drużynę i zagrajcie w amatorskiej lidze Playareny!
Co możesz zyskać?
Powołanie do Reprezentacji Krotoszyna! Powołanie do Kadry Polski! W każdym
meczu walczysz o BILET na Mistrzostwa Polski Playarena! Grając w naszych
rozgrywkach, bierzesz również udział w rozgrywkach Fortuna Puchar Krotoszyna!
Zdobywca pucharu jedzie na Finały Fortuna Pucharu Polski!
Każdy może spróbować! Nieważne, ile masz lat!
Nieważne, kim jesteś! Przyjdź na Orlik i walcz o
najwyższe tytuły amatorskich rozgrywek w Polsce! 
Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić drużynę
do rozgrywek, należy skontaktować się z
ambasadorami Playareny: Robert – tel. 513 180
260, Marcin – tel. 796 002 960, Dominik - tel. 531
491 223. Można też zeskanować QR Kod i napisać
wiadomość na Facebooku!


