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Szczepienia
- obowiązek czy wybór?
Do naszej redakcji zgłosiły się dwie
mieszkanki powiatu krotoszyńskiego, które postanowiły przybliżyć nam
tematykę szczepień. Jak przyznały,
zgadzają się z przesłankami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy
o Szczepieniach STOP NOP, które postuluje zniesienie obowiązku szczepień, zwłaszcza u dzieci, oraz wprowadzenie większej kontroli szczepionek z powodu licznych przypadków
powikłań poszczepiennych.
Jak wynika z przepisów, w Polsce
szczepienie dzieci jest obowiązkowe.
Mieszkanki naszego powiatu zauważyły, że brakuje dyskusji na temat szkodliwości szczepień, zwłaszcza w mediach ogólnopolskich. Jednocześnie
poprosiły o anonimowość z obawy
przed problemami ze strony instytucji
państwowych, które niezbyt przychylnie patrzą na środowiska związane ze
stowarzyszeniem STOP NOP.
– Nie pokazuje się ludzi, których
dzieci rzeczywiście doznały urazów
poszczepiennych lub zmarły z powodu szczepionek. Nie ma dyskusji
na argumenty, tylko na emocje – zaznacza jedna z pań. – Nie jest prawdą,
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iż środowiska związane ze STOP
NOP to „antyszczepionkowcy”. Rodzice, którzy popierają postulaty tej
organizacji, nie są przeciwko szczepionkom, a jedynie za zniesieniem
obowiązku szczepień, za sprawdzaniem bezpieczeństwa szczepionek
oraz za większą kontrolą w procesie
ich podawania, przechowywania
i utylizacji. Rzecz w tym, by monitorować skutki uboczne szczepień.
Nasze rozmówczynie zwracają uwagę, że w większości krajów europej-

skich nie ma obowiązku szczepienia
dzieci, zawsze wykonuje się je za zgodą rodziców, a ponadto istnieje system odszkodowawczy w przypadku
pojawienia się skutków ubocznych. – W Stanach Zjednoczonych
wydaje się miliony dolarów rocznie
na NOP (niepożądany odczyn
poszczepienny) – mówią. – W Polsce takiego systemu nie ma, a lekarze – wiedząc, że taki odczyn wystąpił – nie zgłaszają tego.
dokończenie na stronie 4
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UROCZYSTOŚĆ

100-lecie polskiej policji
18 lipca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się uroczystość
z okazji święta policji, która w tym
roku obchodzi jubileusz 100-lecia
istnienia. Tradycyjnie wręczono wyróżnienia i awanse. Przedstawiciele
władz samorządowych z całego powiatu podziękowali funkcjonariuszom za służbę, wymagającą poświęcenia i odwagi.

FOT. Marzena Wiśniewska

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
w Kościele pw. Św. A. Boboli. Dalsza
część miała miejsce w auli LO, gdzie przybyli m. in. senator Łukasz Mikołajczyk,
radna sejmiku wielkopolskiego – Joanna
Król-Trąbka, były starosta krotoszyński – Stanisław Ratajski, były radny sejmiku i burmistrz Krotoszyna – Julian Jokś.
Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych samorządów, w tym radnych powiatu, oraz
licznych służb i instytucji współpracujących z krotoszyńską komendą.

AWANSE

Uroczystości przewodniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji
w Poznaniu – insp. Konrad Chmielewski. W swoim wystąpieniu podziękował
policjantom i pracownikom policji
za ciężką i wymagającą służbę. Insp. Mariusz Jaśniak, komendant powiatowy

policji w Krotoszynie, życzył policjantom zdrowia oraz pomyślności zarówno
w życiu prywatnym, jak i podczas pełnienia służby.
Policja Państwowa została powołana
ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24
lipca 1919 r. Historię krotoszyńskiej komendy policji przypomniał sierżant sztabowy Bartosz Karwik. 12 listopada 1919
powołano Straż Ludową, a jej komendantem został doktor Władysław Bolewski.
Sprawy policyjne miały swoje kompetencje w magistracie, na czele z burmistrzem i sekretarzem jako zastępcą. Krótko przed II wojną światową komendantem policji w Krotoszynie był Kazimierz
Grus.
W lutym 1945, po wyzwoleniu miasta, ukonstytuowała się nowa władza lokalna, która powołała Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie

w miejsce dotychczas istniejącej Komendy Garnizonu Wojska Polskiego. Na komendanta powiatowego MO w Krotoszynie mianowano chorążego Władysława
Kędzierskiego, a na zastępcę Antoniego
Koczorowskiego. W kwietniu 1945
struktura organizacyjna MO dostosowana została do przyznanych etatów. Powstał 31-osobowy pluton rezerwy i 10osobowa sekcja śledcza. Na terenie powiatu rozmieszczono posterunki milicyjne.
Przez kilkadziesiąt następnych lat, podobnie jak w całym kraju, zmieniała się organizacja i struktury policji. W wyniku
zmian ustrojowych w lipcu 1990 ówczesny Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych stał się Komendą Rejonową Policji,
by od 1 stycznia 1999 przekształcić się
w funkcjonującą do dziś Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

– na starszego posterunkowego: posterunkowy Mateusz Baranek, posterunkowy Damian Sobański i posterunkowy
Kacper Forszpaniak
– na sier żanta: star szy posterunkowy
Mateusz Wronecki
– na sier żanta sztabowego:, starszy sierż.
Piotr Fiołka, starszy sierż. Adam Łacina,
star sza sierż. Monika Klimek, star szy
sierż. Paweł Minta, starszy sierż. Kamil
Matuszak, star szy sierż. Paweł Tkacz,
starszy sierż. Karol Panek, starszy sierż.
Adam Sadowski, star szy sierż. Paweł
Szczypior
– na młodszego aspiranta: sierż. sztabowy Damian Brodziak, sierż. sztabowy Jan
Kolanowski, sierż. sztabowy Daniel
Rybka, sierż. sztabowy Przemysław
Kuczyński
– na starszego aspiranta: asp. Iwona Kar żewicz, asp. Dawid Klarzyński, asp. Tomasz Kurzawa, asp. Maciej Maciejewski
– na aspiranta: młodsza asp. Paulina
Potarzycka, młodszy asp. Jacek Śronek
– na komisarza: podkomisarz Robert
Paterczyk
– na nadkomisarza: komisarz Sławomir
Dylak i komisarz Jarosław Ostrycharz
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SZPITAL

Zaplanowano zmiany
na oddziale ratunkowym
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone
zostało ogłoszenie o przetargu, który
ma wyłonić wykonawcę zaplanowanych robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w krotoszyńskim szpitalu przy ul. Mickiewicza. Zmiany te mają na celu poprawienie organizacji pracy SOR-u oraz
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
Tam, gdzie obecnie znajduje się miejsce oczekiwania na przyjęcie, wprowadzone zostaną zmiany, których celem będzie
oddzielenie pomieszczeń dla osób oczekujących na przyjęcie oraz ich rodzin
od części oddziału, gdzie są sale obserwacyjno-diagnostyczne, w których udzielana jest pomoc medyczna. Zainstalowane
będą rozsuwane drzwi oddzielające część
oczekiwania od obecnego holu. Przechodzić będą mogli przez nie – i dalej na oddział – jedynie pacjenci, którzy przejdą
procedurę systemu Triage i zostaną przyjęci na SOR.
Jedyne wejście dla chorych, którzy
przybędą na SOR samodzielnie, znajdować się będzie od strony Kauflandu. Pa-

cjenci będą mogli stamtąd korytarzem
dojść do rejestracji SOR-u. Nie będzie
można wchodzić na SOR od strony podjazdu dla karetek czy korytarzem prowadzącym od oddziału wewnętrznego. Wejściem od strony podjazdu dla karetek ratunkowych transportowani na oddział będą jedynie chorzy przywiezieni przez ambulanse medyczne. Zamontowane zostaną tam automatycznie otwierające się
drzwi, co w znacznym stopniu ułatwi
przewiezienie chorego do pomieszczeń
oddziału.
Zaplanowano także zamknięcie przejścia dla chorych i odwiedzających pomiędzy obszarem „segregacji” SOR-u a częścią
diagnostyczną szpitala (pracownia RTG,
pracownia tomografii komputerowej)
oraz oddziałem wewnętrznym. Przejście
to dostępne będzie jedynie dla personelu.
Nie będą mogli z niego swobodnie korzystać pacjenci czy osoby odwiedzające.
Dzięki temu zwiększone zostanie bezpieczeństwo epidemiologiczne. Pacjenci, którzy będą musieli przejść do pracowni diagnostycznych na badania lub udać się
na oddziały szpitalne, zrobią to jedynie
za zgodą lub w asyście personelu.
OPRAC. (NOVUS)

11 lipca odbyła się nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone oświacie. Radni podjęli
uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy.
Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1
września.
Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, symboliczną minutą ciszy
uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły,
radnego i członka Zarządu Gminy Koźmin Wlkp. w latach 1990-1994.
– Prawo nakłada na radę obowiązek
podjęcia uchwały w sprawie likwidacji
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wlkp. i wskazania prawnego
następcy – wyjaśnił burmistrz Maciej
Bratborski.
Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Procedura zostanie przeprowadzona do 31 sierpnia. Obejmie
w szczególności inwentaryzację, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu zamknięcia
jednostki budżetowej, zgłoszenie zmian
do podmiotów, z którymi gimnazjum jest
związane umowami cywilnoprawnymi,
zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą
majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością gminy, a mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.
Przekazanie mienia ruchomego tylko
jednej placówce wzbudziło wątpliwość
radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki wniosła Rada Rodziców. Czy można
rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki
szkolne? – pytał radny.
Burmistrz odpowiedział, że prawo nakłada nasamorząd obowiązek wskazania jed-

FOT. www.kozminwlkp.pl

FOT. SP ZOZ

Oświata pod lupą radnych

nego, konkretnego następcy prawnego.
Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak, jak stwierdził włodarz,
nie ma przeszkód, by pozakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy ich dyrektorami, skorzystały z zasobów likwidowanej szkoły.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów.
Dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum, zagłosowało inaczej – Marek
Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert
Idkowiak był przeciw.
Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, a także określenia granic obwodów publicznych podstawówek od 1 września. Proponowane
zmiany omówił burmistrz. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół.
W pewnym sensie uchwała dotycząca sieci jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla
swoich dzieci. Jednak w związku z nową
sytuacją w oświacie przychyliłem się
do propozycji Rady Rodziców przy SP
nr 3, by granicą obwodów szkolnych
w mieście była droga krajowa nr 15, czyli
ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział
na terenach wiejskich pozostawiamy bez
zmian – wytłumaczył M. Bratborski.
Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Wiecznemu. – Nie do końca zgadam się z tym,
że jest to uchwała martwa, gdyż więk-

szość rodziców decyduje się na zapisanie
dzieci do placówki w swoim obwodzie
szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro
szkołę i tak wybierają rodzice? Wszyscy
wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie są
w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane – stwierdził.
– Spotkałem się z propagandą, że
zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 – odniósł się do słów radnego burmistrz. – Dziwię się takim głosom,
gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym
przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.
Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków
nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy. Burmistrz
przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP nr 1 ma 18 sal lekcyjnych, a nowa siedziba SP nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie
szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie 448 uczniów, z czego 299 realizuje
obowiązek szkolny w tej właśnie placówce.
W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów.
W obwodzie Trójki mieszka 263 uczniów,
z czego 207 uczęszcza do tej placówki.
W sumie do SP nr 3 chodzi 362 uczniów.
Ostatecznie radni przyjęli nową sieć
szkół i granice obwodów przy jednym głosie przeciwnym – Marka Wiecznego.
(NOVUS)
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Szczepienia
- obowiązek czy wybór?
dokończenie ze strony 1

– Mieszkałam kilka lat w Szwecji
i tamtejsi lekarze byli szczerze zdziwieni – opowiada jedna z kobiet. – Nie wierzyli, że u nas istnieją takie przepisy! ,,Jak lekarze mogą
zmusić ciebie, jako rodzica, do zaszczepienia dziecka?” – pytali.
Wszak to rodzic odpowiada
za dziecko i to on powinien decydować. W Szwecji do pierwszego roku
życia są tylko trzy szczepionki,
a w Polsce kilkanaście. W Europie
szczepi się dzieci po trzecim miesiącu życia. Tylko w Polsce i Bułgarii
robi się to w pierwszej dobie, gdy
nie wie się jeszcze, czy dziecko rozwija się prawidłowo.
We dług ka len da rza szcze pień
w ciągu 24 godzin od urodzenia
dziecko otrzymuje pierwszą dawkę
szczepionki przeciw WZW typu B
oraz gruźlicy. Kolejne szczepienie
odbywa się w drugim miesiącu życia – druga dawka przeciw WZW
typu B i pierwsza dawka przeciw
błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz
haemophilus influenzae typu B.
Trzecie szczepienie wykonuje się
między trzecim a czwar tym miesiącem życia – druga dawka przeciw wyżej wymienionym schorzeniom oraz pierwsza przeciw polio.
W ko lej nym szcze pie niu, mię dzy 5. a 6. miesiącem życia, podaje
się trzecią dawkę przeciw błonicy,
tężcowi, krztuścowi oraz haemophilus influenzae typu b i drugą
prze ciw po lio. Po 7. mie sią cu
dziecko przyjmuje trzecią dawkę
przeciw WZW typu B.
Pytamy nasze rozmówczynie, z jaki mi kon se kwen cja mi spoty ka ją
się rodzice, którzy nie zgadzają się
na szcze pie nie swo ich dzie ci. – W szpitalach lekarze i pielęgniarki źle na to patrzą – odpowiadają. – Żądają oświadczeń pisemnych o odmowie szczepień, mimo
że zaświadczenia takie nie są zgodne z prawem. Później są wysyłane
wezwania od sanepidu do zaszczepienia dziecka, następnie wojewoda może nałożyć karę pieniężną
od 500 do 2500 zł lub więcej. Dochodzi to tego, że grozi się rodzicom odebraniem władzy rodzicielskiej, nie wypuszcza się ich ze szpitala, przetrzymując jak zakładni-

ków, póki nie zaszczepią dziecka.
Wie lu ro dzi ców bro ni swo ich
praw w sądach. Wiele wyroków
jest na ich korzyść. W uzasadnieniu orzeczeń można usłyszeć, że
ze szczepieniami wiąże się ryzyko
powikłań i to rodzice mają prawo
decyzji.
Gdy pytamy o przyczyny tak daleko
idącego sceptycyzmu wobec obowiązku szczepień, dowiadujemy się,
że dziecko jednej z nich po zaszczepieniu miało poważne powikłania,
z którymi męczy się do dzisiaj. – Szczepiłam swoje dzieci, byłam przekonana, że jak to uczynię,
to dziecko nie zachoruje – opowiada kobieta. – Nigdy nie przyszło mi
do głowy spojrzeć na ulotkę, by zobaczyć, jaki jest skład szczepionki.
Sądziłam, że przecież nie może być
w nich substancji szkodliwych, że
na pewno są bezpieczne. Jak większość rodziców szłam do przychodni i bez żadnych pytań dawałam zaszczepić dziecko. Później wyjechałam za granicę, gdzie podczas jednej
z wizyt zapytano mnie, czy chcę
szczepić. „To ja mogę wybrać?” – zapytałam zdziwiona. Zaczęłam się zastanawiać, czym różnią się dzieci polskie od innych
w Europie, zaczęłam czytać, szukać
informacji. Znalazłam ulotki
na stronie producenta, analizowałam składy kolejnych szczepionek.
Każda ulotka zwalała mnie
z nóg – glin, aluminium, komórki
Vero (z nerek małpy), z płodów
ludzkich, duża ilość białek zwierzęcych odpowiedzialnych za alergie
itd. To ja staram się dobrze żywić
moje dzieci, kupuję jedzenie bez
konserwantów, nawet uprawiam
swój ogródek, a jednocześnie pozwalam im wstrzykiwać substancje
toksyczne i niewiadomego pochodzenia? – pytałam siebie. A powikłania po szczepieniach? Od gorączki po reakcje anafilaktyczne, drgawki, zapaście itd. Moje oburzenie
wzrosło, kiedy porównałam ulotki
polskie z oryginalnymi anglojęzycznymi. Jak się okazało, polskie ulotki
są okrojone, nie ma w nich wszystkich informacji. W zagranicznych
pisze się nawet o takich skutkach
jak śmierć i autyzm.
Zaszczepiony według kalendarza
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 Warszawie – kontynuuje kobieta. – Stwierdzono, że jego organizm nie wytworzył żadnych przeciwciał na wirusowe zapalenie wątroby. Podano więc kolejną dawkę,
już czwartą! Po niej stracił przytomność. Ma zniszczoną wątrobę
i trzustkę. Szczepionki nie działają
na każdego. Kolejna osoba, mój
kuzyn – zatrzymanie rozwoju tarczy cy po szcze pion ce. Mój
syn – zapalenie nerek po szczepion ce. Przy kła dy moż na mno żyć – przyznaje.
Nasze rozmówczynie twierdzą, że
lekarze wmawiają rodzicom, iż owe
powikłania nie są przez szczepionki. – Lekarze nie chcą zgłaszać
NOP-u – oznajmiają. – Większość
się boi. Ci, którzy mają odwagę informować rodziców o ryzyku i głośno o tym mówić, stawiani są
przed Izbą Lekarską i odbiera im się
prawo do wykonywania zawodu
lub zawiesza na długi czas. My, rodzice, mamy prawo do rzetelnej informacji! – podkreślają panie. – A skoro istnieje jakieś ryzyko,
trzeba dobrze przebadać dziecko,
zrobić testy alergiczne i genetyczne,
a nie tylko osłuchać i zajrzeć w gardło – dodają.
Na początku tego roku głośna była
sprawa prawie rocznego Szymona,
który 16 stycznia, według relacji rodziców, został zaszczepiony przeciw pneumokokom i po trzech
dniach dostał silnej gorączki. 21
stycznia trafił do szpitala. Z Radomia został przetranspor towany
na oddział intensywnej terapii
do Warszawy. Wykonana tomografia komputerowa wykazała, że doszło do obrzęku mózgu. Od tamtej
pory podłączony był do aparatury
podtrzymującej życie. Miesiąc temu lekarze postanowili odłączyć
chłopca od aparatury, stwierdzając
śmierć mózgową.
– Według przepisów, jeśli zachodzi
podejrzenie, że pojawiły się powikłania poszczepienne, lekarz prowadzący ma obowiązek poinformowania o tym fakcie odpowiednich instytucji – wyjaśnia jedna
z kobiet. – W ciągu godziny szczepionka powinna być wycofana
z obrotu, póki nie zostanie odpo-

WTOREK, 23 lipca 2019
wiednio sprawdzona. Do stowarzyszenia STOP NOP zgłosiło się ponad 100 osób z powikłaniami po tej
szczepionce. A ona ciągle jest
na rynku! Cały czas szczepi się nią
dzieci! Na szczepionkę na pneumokoki rząd miał przeznaczone 160
mln zł. Przeprowadzono przetarg,
wygrała szczepionka tańsza – gorszej jakości, która kosztowała 108
mln zł.
Mieszkanki powiatu krotoszyńskiego wspominają także o inicjatywie
obywatelskiej – zebrano 120 tysięcy podpisów pod projektem ustawy,
zakładającym wprowadzenie dobrowolności szczepień i podjęcie działań w celu zwiększenia kontroli Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania szczepionek, ich składu, skutków ubocznych i powikłań.
– Nie było mowy w tej ustawie, żeby zakazać szczepień. Taka retoryka
była w mediach przedstawiona. Inicjatywa została wyrzucona do kosza. Część środowiska lekarskiego
jest przeciwna tej ustawie. Zaproponowano coś jeszcze bardziej zaostrzającego przepisy, by utrudnić
życie rodzicom, którzy nie zgadzają
się na szczepienie dzieci. Postulowano nawet, żeby przyjęcie
do przedszkola czy do szkoły było
uzależnione od szczepień. Tłumaczy się to troską o bezpieczeństwo
dzieci zaszczepionych! To jakiś absurd! Ich argumentacja nie ma sensu, bo sami niejako przyznają, że
szczepionki nie dają stuprocentowej pewności – nie kryją oburzenia
nasze rozmówczynie.
W sejmie działa Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Szczepień
Ochronnych Dzieci i Dorosłych,
który sprowadza specjalistów z całego świata, doktorów, naukowców
itp. Oni przed stawia ją dowo dy,
analizują skład szczepionek, mówią o niebezpieczeństwie. Spotkania są rejestrowane. Można je zobaczyć na YouTube. – Czy któryś
z rodziców zainteresował się tym?
Czy idąc do przychodni, zaintereso wał się, co po da je swo je mu
dziec ku? Czy kie dy kol wiek wi dział ulotkę? Ilu z nas tak robi?
A gdy już zapytamy o ulotkę, to
czy ją dostaniemy..? – pytają retorycznie.
Kolejną kontrowersją jest szczepionka HPV, na raka szyjki macicy,
którą chce się podawać młodym
dziewczynkom. O ryzyku, jakie się
z tym wiąże, też była mowa na komisji wspomnianego wyżej zespołu. – Ta szczepionka nie zmniejsza
ryzyka pojawienia raka – mówi jedna z pań. – Wręcz odwrotnie. Jakiś
czas temu czytałam polski artykuł
na temat tej szczepionki, zachwalano ją i rekomendowano. Jak poda-

no, w Australii podobno spadła zachorowalność na raka szyjki macicy
dzięki szczepionce HPV. Tyle że
na australijskich stronach urzędowych statystyki mówią co innego.
Wzrosła zachorowalność na tego
raka. Dlaczego się nas okłamuje?
Dlaczego kłamią media, podobno
niezależne? Czy takie w ogóle istnieją? Wystarczy spojrzeć na reklamy. Na 10 reklam jedna nie jest reklamą leku.
Kobiety apelują do rodziców, by zainteresowali się tematem. – Poczytajcie, posłuchajcie – namawiają. – Jest mnóstwo badań naukowych, dowodów na to, że nie
wszystko jest takie piękne. Niestety, wiele z nich jest w języku angielskim, nie tłumaczy się ich na język
polski. Zastanawiające...
– Nie jestem przeciwna szczepieniu! – oświadcza jedna z rozmówczyń. – Ale jako matka chcę podawać swoim dzieciom szczepionki
bezpieczne. A skoro lekarze twierdzą, że są bezpieczne, to dlaczego
nie chcą podpisać pisma w przychodni, że potwierdzają ich bezpieczeństwo i biorą odpowiedzialność
w razie powikłań? Ponieważ badań
nad bezpieczeństwem i skutecznością nie ma, co przyznał minister
zdrowia. To ja, podpisując pismo
w przychodni, biorę na siebie odpowiedzialność i z ewentualnymi powikłaniami muszę radzić sobie sama, bez żadnego wsparcia. Mam nadzieję, że ten artykuł choć w części
pozwoli społeczeństwu zrozumieć
rodziców, którzy boja się szczepień.
Może któregoś dnia przyłączycie się
z nami do protestu, który co roku
odbywa się w Warszawie, a dotyczy
bezpieczeństwa szczepień i prawa
wyboru. W końcu chodzi o dobro
naszych dzieci. Niestety, jakiejkolwiek relacji czy informacji o proteście nie można znaleźć ani w telewizji, ani w prasie, mimo, iż na ulicę
tego dnia wychodzi 10-20 tysięcy
ludzi. Dlaczego media milczą??? – tym rzuconym w próżnię
pytaniem zakończyliśmy rozmowę
z dwoma mieszkankami naszego
powiatu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

UWAGA! Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie zamieszczamy
w tym numerze Gazety Lokalnej
KROTOSZYN stanowiska zwolenników szczepionek. Dlatego już w następnym wydaniu GLK znajdziecie
kolejną publikację na temat szczepionek. Tym razem w obszernym
wywiadzie zaprezentujemy stanowisko Macieja R. Hoffmanna, lekarza rodzinnego, zwolennika obowiązkowych szczepień.
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WSPOMNIENIE

Polsko-litewskie wakacje

Odszedł Grzegorz Polański
17 lipca w poznańskim szpitalu
zmarł Grzegorz Polański – znany
wszystkim krotoszyński nauczyciel,
pedagog, twórca i opiekun Zespołu
Muzyki Dawnej Artifex. Znajomi będą go pamiętać jako dobrego kolegę
i promotora kultury Krotoszyna w całej Polsce. Miał 52 lata.

Tegoroczne kolonie krotoszyńska Jedynka zorganizowała w dniach 1-10 lipca. Uczestniczyli w nich uczniowie miejscowych szkół oraz z zaprzyjaźnionej
szkoły w Mejszagole na Litwie. Kolonie
rozpoczęły się od trzydniowego pobytu
na Litwie, gdzie młodzież miała okazję
zwiedzić Wilno, Trok, Mejszagołę i spotkać się z tamtejszą Polonią. W naszym
kraju koloniści udali się do Kazimierza
Dolnego, gdzie zobaczyli perły polskiego
renesansu oraz wąwozy lessowe, a następnie do Krakowa na Wawel i do Łagiewnik.
Stamtąd ruszyli w Kotlinę Kłodzką, gdzie
mogli podziwiać Park Narodowy Gór Stołowych, uzdrowiska i zabytki. Podróż zakończyła się jednodniowym wypadem
do Pragi.
Kolonie dla dzieci odbyły się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn-

FOT. Maja Pankiewicz

11 lipca Towarzystwo Przyjaciół Krotoszyn-Mejszagoła wespół z dyrekcją
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich zorganizowało uroczystą biesiadę na powitanie i zarazem pożegnanie kolonistów z Mejszagoły. Litwini bawili się
doskonale.

-Mejszagoła oraz gminy Krotoszyn. Towarzystwo działa od 1999 roku i ma na celu
organizowanie wyjazdów swoich członków do Mejszagoły, podejmowanie gości
stamtąd, poznawanie historii i gospodarki
Litwy, prowadzenie wymiany kolonijnej
dzieci szkolnych z Krotoszyna i Mejszagoły, organizację widowisk i imprez dla gości
z Litwy, wspieranie Polonii zamieszkałej
w Mejszagole w różnej formie, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem polskich szkół
i bibliotek, organizowanie wspólnych imprez i spotkań na terenie Polski oraz Litwy, jak również wyjazdów członków Towarzystwa, pracowników urzędu miejskiego i radnych miejskich na Litwę w celu poznania kraju i mieszkających tam Polaków. Ze szkołą w Mejszagole ściśle
współpracuje krotoszyńska SP nr 1.
OPRAC. (NOVUS)

Od początku lat 90. ubiegłego wieku
Grzegorz Polański pracował jako nauczyciel – w Szkole Podstawowej nr 5, potem
w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej
nr 4 w Krotoszynie. W 1997 roku założył
Zespół Muzyki Dawnej Artifex. Wraz
z nim uczestniczył w wielu warsztatach
muzycznych w skali ogólnopolskiej, zyskując poklask oraz szacunek choćby
na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Dawnej SCHOLA CANTORUM. Zespół
grał koncerty na terenie całej Polski, a także we Francji i Niemczech. Artifex wykonywał utwory muzyki doby renesansu,
średniowiecza oraz pieśni celtyckie i ludowe. Ostatni raz wystąpili 8 czerwca zeszłego roku.
Grzegorz Polański pozostanie w pamięci wszystkich jako znakomity pedagog
i nauczyciel z wielką pasją.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Trening z ambasadorką Ewy Chodakowskiej
27 lipca na basenie przy ulicy Ogrodowskiego odbędzie się otwarty trening z Malwiną Pastalską. Kobieta, która zmieniła swoje życie, chce pokazać
innym, że warto wziąć się w garść.
Przygoda Malwiny zaczęła się kilka lat
temu. Ważąc 105 kg, postanowiła podjąć
wyzwanie i dzięki treningom Ewy Chodakowskiej przeszła metamorfozę. Zrzuciła50kg, azyskała wiele. – Stałam się inną kobietą. Silniejszą, waleczną, a przede wszystkim zdrowszą – przyznaje ambasadorka E.
Chodakowskiej. – Pokochałam aktywność
fizyczną i zdrowe odżywianie – dodaje.
Rok temu Malwina została zaproszona
przez E. Chodakowską doprogramu „Fajterki”. Nakręcono o niej jeden odcinek, w któ-

rym opowiedziała o swojej drodze przez
przemianę. W czerwcu pojawiło się ogłoszenie, że Ewa szuka swoich ambasadorek. – Nawet mi się nie śniło, że mogłabym
zostać jedną z nich – wspomina M. Pastalska. Jednak się udało – została jedną ze 120
ambasadorek.
Zadaniem dziewczyn jest zbudowanie
wokół siebie społeczności i promowanie
zdrowego stylu życia. Trenerka zapewnia
swoim ambasadorkom potrzebne materiały. Pierwszym ich zadaniem jest zorganizowanie w swoim mieście treningu. We wrześniu E. Chodakowska odwiedzi to miasto,
w którym na wspólnych ćwiczeniach zgromadziło się najwięcej osób.
Projekt ma nacelu zachęcić ludzi doaktywności fizycznej oraz pokazać, ile korzyści

przynosi taki styl życia. – Chciałabym pokazać tym, którzy przyjdą na trening, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Każda z nas może
zmienić swoje życie, nie można tylko szukać
wymówek – podkreśla M. Pastalska.
Malwina jest mamą niepełnosprawnego dziecka. Jak sama mówi, często jest jej
ciężko pogodzić treningi z codziennym życiem, wyjazdami do specjalistów czy pobytami w szpitalu. Jednak kocha to, co robi
i każda minuta ćwiczeń sprawia, że ma
ochotę walczyć o siebie dalej.
27 lipca o godz. 15.00 na basenie odkrytym Malwina poprowadzi trening dla
wszystkich. Nie mają znaczenia płeć i wiek.
Wstęp jest darmowy. Razem z organizatorką serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!
(LENA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy dzieci na RUNAWAY JUNIOR!
10 sierpnia na stadionie w Krotoszynie
zostaną zorganizowane zawody dla
dzieci z naszego powiatu – RUNAWAY
JUNIOR. Organizatorami wydarzenia są
Runaway-Polski Uciekinier oraz Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK. Imprezę sponsorują KAMIX, LOGinLAB,
Fabryka Obfitości i gmina Krotoszyn.
– Dzięki współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK każde dziecko będzie mogło za darmo wziąć udział w tych
zawodach. Uczestnicy będą mieli zapewnione medal, koszulkę i posiłek regeneracyjny. Ustaliliśmy limit zgłoszeń do 300
dzieci z powiatu krotoszyńskiego. Według
najnowszych danych zostało już tylko około 100 miejsc (stan na 18 lipca – przyp.

red.). Jako organizatorzy mamy już dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu takich eventów. Zorganizowaliśmy je m. in.
w Pępowie, Opolu, Wrocławiu czy Ostrowie Wlkp. Dzięki inicjatywie dyrektora
WODNIKA możemy wspólnie zorganizować taką imprezę również w Krotoszynie – mówi Krzysztof Zmysłowski, reprezentujący Runaway-Polski Uciekinier.
Zadaniem uczestników będzie przybiegnięcie dystansu około 1 kilometra
z przeszkodami naturalnymi i konstrukcyjnymi, takimi jak np. piasek, zjeżdżalnia, płotki, błoto. Dzieci będą podzielone
na chłopców i dziewczynki oraz na dwie
kategorie wiekowe – 4-8 lat i 9-13 lat.
Najmłodsi będą mogli pobiec wraz ze
swoim opiekunem.

– Dzieciaki mają być brudne i szczęśliwe – oznajmia K. Zmysłowski. – Zapewnione będą jeszcze inne atrakcje – dmuchane zamki czy ścianka do robienia zdjęć. Gościem specjalnym będzie natomiast Mateusz Biernat, uczestnik ostatniej edycji MasterChef Junior – zapowiada organizator.
Runaway-Polski Uciekinier na co
dzień zajmuje się organizowaniem biegów z przeszkodami w kategoriach elite,
open, for fun oraz junior. Zawody stanowią ekstremalne wyzwanie dla każdego
z uczestników. Pokonanie toru przeszkód
ma pomagać w przezwyciężaniu własnych słabości. Zapraszamy zatem 10
sierpnia na stadion w Krotoszynie. Emocji nie zabraknie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Z wizytą u strażaków

Na grupę liczącą 48 osób czekało
wiele atrakcji, między innymi pożarniczy
tor przeszkód, makieta płonącego budynku mieszkalnego czy pokaz sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie.
Strażacy w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzili pogadankę z dziećmi na temat
bezpiecznego spędzania czasu wolnego
oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Całość zakończyła się
praktycznym sprawdzeniem umiejętności
udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

FOT. PSP Krotoszyn

W czwartek, 18 lipca, kolejna grupa
dzieci odwiedziła siedzibę Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Tym razem byli
to uczestnicy drugiego turnusu półkolonii z Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK.

(NOVUS)

NA DRODZE

W niedzielę, 14 lipca, doszło do
wypadku na drodze krajowej nr 15.
W Zdunach zderzyły się dwa samochody osobowe.
Do działań ratowniczych zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden
z OSP Zduny. Na miejsce przybyły również dwa zastępy z JRG w Miliczu i jeden
z OSP Cieszków. Jak się okazało, na łuku
drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – Volkswagena Gol-

fa i Citroena C3. Pojazdami podróżowały
łącznie trzy osoby, które w chwili przybycia służb ratunkowych znajdowały się wewnątrz rozbitych aut. Spod maski citroena wydobywał się dym.
Strażacy podali z gaśnicy proszkowej
jeden prąd w natarciu na komorę silnika,
po czym przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnikom
wypadku. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do kierowcy
znajdującego się w volkswagenie i ewakuowali go na zewnątrz.

Na miejsce dotarły dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali
przetransportowani do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
W dalszej fazie działań strażacy odłączyli akumulatory w rozbitych pojazdach. Po czynnościach dochodzeniowych
policji samochody zabrała pomoc drogowa. Z jezdni usunięto pozostałości po wypadku.
(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Groźny wypadek na granicy województw

Kultura
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WIĘC WIEC!

Muzyczna podróż w czasie
Drugi koncert z cyklu WIĘC WIEC!
za nami. Artyści przenieśli słuchaczy
w przeszłość i porwali do tańca.
Miłośnicy dobrej muzyki znów spotkali się na krotoszyńskim rynku. Po bluesowo-rockowych przeżyciach przyszedł
czas na sentymentalną podróż po różnych przestrzeniach czasowych w polskiej
muzyce. Zaczęło się od muzyki współczesnej. Na scenie pojawił się lokalny zespół
Lorem. Jest to siedmioosobowa grupa artystów pochodzących m. in. z Krotoszyna
czy z Sulmierzyc. Wokalistką zespołu
od roku jest Weronika Szymańska, znana
z udziału w 8. edycji programu „The Voice of Poland”. Zespół tworzy muzykę popową. Krotoszyńskiej widowni dostarczył
mnóstwo pozytywnej energii.
Kolejni wykonawcy sobotniego wieczoru przenieśli słuchaczy do dwudziestolecia międzywojennego. Muzycy Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej zauroczyli wszystkich swoimi interpretacjami dawnych melodii. Pełne przeróżnych
emocji tanga, walce, polki czy rumby
sprawiły, że trudno było usiedzieć
na miejscu. Publiczność nie dała się długo
zapraszać do tańca. Zespół zadebiutował

w 2015 roku na Festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Od tej pory przypomina nam, jak wielkie, cenne i piękne zasoby posiada polska muzyka.
Jazz Band Młynarski-Masecki, czyli
główna gwiazda wieczoru, to jazzowy zespół grający w stylu przedwojennym, stosujący przy tym nowoczesne aranżacje.
W 2017 roku ukazała się ich debiutancka
płyta „Noc w wielkim mieście”. Ich profesjonalizm jeszcze bardziej utwierdził słuchaczy w przekonaniu, że w natłoku
współczesnej muzyki potrafimy powrócić

do tego, co piękne i cenne, mimo że czasem trudne do zrozumienia.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Zapraszamy na finał POGRANICZA KULTUR!
Zdunowski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach zapraszają na finał Pogranicza Kultur 2019. W sobotę, 27 lipca, o godz. 15.00 na ul. Łacnowej rozpocznie się Kiermasz Rękodzielniczy
oraz Kulinaria Powiatowe. Na stoiskach z rękodziełem będzie można
podziwiać wyroby m. in. z drewna, bibuły, słomkowe, robione na szydełku
i wiele innych. Dzieci i młodzież będą
mogły skorzystać z warsztatów rękodzielniczych – stolarskich, rzeźby
w drewnie i garncarskich.
Pogranicze Kultur 2019 rozpoczęło się
dwutygodniowym X Plenerem Ceramicznym. Oficjalne powitanie artystów-rzeźbiarzy miało miejsce 17 lipca w Kawiarni Retro, mieszczącej się w zdunowskim ratuszu.
W ramach X Pleneru zaplanowano
wernisaż wystawy prac ceramicznych wieloletniego komisarza pleneru, Włodzimierza
Ćwira. Ekspozycję w Galerii Ratuszowej
można oglądać od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-16: 00.
26 i 27 lipca w Starej Kaflarni przy ul.
Łacnowej 37 zdunowie należący do Cechu
Zdunów Polskich szkolić się będą w budowie pieca ze szkła oraz pieca kaflowego tradycyjną metodą zduńską. Dla publiczności
otwarte będą pokazy w obu dniach
od godz. 16.00. Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się odpalenie pieca ze szkła, który
zbudowany będzie z około 2 tysięcy butelek
po winie. Widowisko odbędzie się ok.
godz. 21.00 26 lipca.
W trakcie sobotniego finału Pogranicza Kultur o godz. 15.00 wystartują Kulinaria Powiatowe. Koła gospodyń wiejskich
z gminy Zduny i z powiatu krotoszyńskie-

go przygotują dla odwiedzających tradycyjne potrawy z regionu. Przeprowadzony zostanie konkurs na najsmaczniejszy wypiek,
czyli Festiwal Sernika, nad którym patronat honorowy objął starosta Stanisław
Szczotka. Nagrody w konkursie ufundował samorząd powiatu krotoszyńskiego.
Zgłoszenia przyjmowane będą przy stoisku organizatora obok sceny plenerowej
do godz. 17.30. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody, a na wszystkich uczestników upominki. Z regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie
www.kultura.zduny.pl oraz na Facebooku
Pogranicza Kultur.
Specjalna strefa zabaw dla dzieci będzie
uruchomiona na boisku szkolnym miejscowej Szkoły Podstawowej. Dla najmłodszych
przygotowane zostaną zamki dmuchane
i inne atrakcje. Wszyscy przybyli na finał Pogranicza Kultur 2019 będą mogli wziąć
udział w loterii fantowej, zorganizowanej
przez Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, a także skorzystać z małej
gastronomii.
Przy ul. Łacnowej 37 otwarta dla zwiedzających będzie także Stara Kaflarnia.
W jej wnętrzach zaprezentowane zostaną
prace poplenerowe, stworzone na dwutygodniowym X Międzynarodowym Plenerze
Ceramicznym. Tegoroczny, jubileuszowy
plener stanowi podsumowanie i zamknięcie dekady odbywających się warsztatów dla
ceramików, ponieważ dzięki staraniom zdunowskich samorządowców obiekt Kaflarni
przejdzie gruntowną zmianę i w związku
z tym rozpoczną się tam niedługo prace remontowe. Na rewitalizację obszaru poprzemysłowego gmina Zduny otrzymała dofinansowanie w kwocie 4,1 mln zł! Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpi właśnie

w obiekcie Kaflarni 24 lipca pomiędzy marszałkiem województwa wielkopolskiego
Markiem Woźniakiem a burmistrzem
Zdun Tomaszem Chudym.
Z kolei na dziedzińcu Kaflarni
od godz. 15.00 dzieci i młodzież oraz dorośli będą mogli wziąć udział wIntegracyjnych
Warsztatach Ceramicznych, prowadzonych
przez artystów-ceramików. W dalszej części
dziedzińca odbędą się pokazowe wypały ceramiki w piecach ziemnych. Natomiast
nagodz.16.00 wramachIIFestiwalu Zduństwa przewidziano otwarty dla publiczności
pokaz budowy pieca kaflowego tradycyjną
metodą zduńską.
Finał Pogranicza Kultur 2019 to także
występy na scenie plenerowej. Program rozpocznie się o godz. 16.00. Jako pierwszy zaprezentuje się Folklor Błonie, grupa, którą
tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Krotoszynie. Następnie wystąpi zespół
kabaretowy Ale Babki z Rozdrażewa.
Po porcji dobrego humoru publiczność
do tańca zaproszą Krotoszanie. Po pokazie
nastąpi czas narefleksyjne piosenki wwykonaniu duetu Próba Czasu (Stanisław Szelągowski i Dorota Marszałek).
Około godz. 18.30 ogłoszone zostaną
wyniki konkursu rzeźbiarskiego, zorganizowanego w ramach X Międzynarodowego
Pleneru Ceramicznego, pod nazwą „Zduny,
miasto pogranicza...”, oraz konkursu kulinarnego Festiwal Sernika.
Po ogłoszeniu wyników i nagrodzeniu
zwycięzców w żywiołowym koncercie
na góralską nutę wystąpi kapela ze Szczyrku
Góralska Hora. Całość Pogranicza Kultur 2019 podsumuje Kabaret Zachodni,
który pojawi się na scenie jako gwiazda wieczoru.
OPRAC. (ANKA)

Kultura

11
WOJCIECH SZUNIEWICZ
– dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

FOLKLOR

Krotoszanie na międzynarodowej imprezie

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne weszły już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Ziemi Jarocińskiej. Na scenie zaprezentowało się ponad 300 wykonawców, reprezentujących
cztery państwa – Mołdawię, Macedonię,
Polskę i Węgry. Był taniec i był śpiew, krótko mówiąc – prawdziwa muzyczna uczta
dla fanów sztuki ludowej.

FOT. www.krotoszyn.pl

Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie
wystąpił na XXII Międzynarodowych
Spotkaniach Folklorystycznych w Żegocinie.

Krotoszanie po raz pierwszy zaprezentowali tańce z regionu łowickiego, wzięli
też udział w konkursach na ludową piosenkę oraz miss festiwalu. W pierwszym

triumfował zespół z Mołdawii, a miano
miss imprezy przyznano Amelii – przedstawicielce zespołu Krotoszanie.
(NOVUS)

Parę dni temu w sieci pojawiła się zjawiskowa fotografia krotoszyńskiego rynku, wykonana wysoko z drona, w czasie
świetnej imprezy sportowo-zdrowotnej,
czyli LOGinLAB. I tak sobie pomyślałem: „Jaki piękny jest Krotoszyn! Jak dobrze, że w Krotoszynie jest Dawid Kujawski – pasjonat, profesjonalista, entuzjasta!
To dzięki Dawidowi Krotoszyn żył zdrowiem i emocjami sportowymi najwyższych lotów.”
Potem zaraz do głowy mi przyszedł
Darek Rozum i nasza cudownie egzotyczna krotoszyńska atrakcja, czyli sumo. Potem przypomniałem sobie sporą listę
wielkich ludzi, którzy wzrastali w naszym
mieście. Jest ich wielu – od wręcz celebrytów, po naukowców, literatów, muzyków,
ludzi teatru, sportowców, ludzi biznesu.
Krótko mówiąc – ludzie sukcesu.
Miasta nie tworzą ulice, domy, chodniki, ale ludzie. Również Ty – droga Czytelniczko, również Ty – drogi Czytelniku.
Gdy na krotoszyńskim rynku gramy
kolejne koncerty z cyklu WIĘC WIEC,
podchodzą ludzie, którzy przyjechali specjalnie do Krotoszyna, często z odległych
stron. Mówią: „Jak Wy tu pięknie macie!
Jaka cudna starówka! Jaka wyśmienita gastronomia! Jakie wyjątkowe koncerty!
Zazdrościmy Wam!”

Jest takie przysłowie: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.” Jak często łatwo
przychodzi nam krytykować, szukać
przysłowiowej „dziury w całym” … Gdy
obserwuję ludzi przychodzących na nasz
rynek na różne imprezy, dostrzegam ich
dwa rodzaje – tych, co stoją jak martwi
i jedynymi używanymi mięśniami są te
od szyi. To obserwatorzy, poszukiwacze
sensacji i mankamentów. I są ci drudzy – UCZESTNICY. Oni się bawią, tańczą, cieszą, przeżywają.
Żyjemy TUTAJ, w Krotoszynie. No
i mamy powody do tego, aby stanowić tę
drugą grupę – grupę radosnych
UCZESTNIKÓW. Nosy do góry! Krotoszyn górą i My, jego mieszkańcy!
Za moralizatorstwo przepraszam.
Za wybuch entuzjazmu absolutnie nie
mam zamiaru.

Rozmaitości

WTOREK, 23 lipca 2019
KROTOSZYN

100 dawców na 100-lecie PCK!

,,Oddając krew – darujesz życie” – to
hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża, odkąd
organizacja ta rozpoczęła promowanie honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianie, jakie znaczenie ma
krew w ratowaniu życia. 14 lipca te
ważne słowa zaprowadziły dawców
do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
W ciągu roku w Polsce konieczne jest
dokonanie około miliona transfuzji. Krew
jest bezcennym lekiem. Mimo podejmowania wielu prób do tej pory nie udało się
wytworzyć jej syntetycznie. Dlatego rola
honorowych dawców krwi jest nie
do przecenienia.
W tym roku przypada 100-lecie istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Kolejnym punktem obchodów w naszym

mieście była właśnie akcja poboru krwi.
Chętnych do czynienia dobra nie brakowało. Do rejestracji przystąpiło 97 osób.
Finalnie, po wstępnych badaniach, krew
oddało 80 z nich. Ilość oddanej krwi okazała się być miłym zaskoczeniem. Łącznie
zebrano bowiem 36 litrów.
Akcję wsparło niemal 50 sponsorów. Każdy z uczestników otrzymał upominek i wziął udział w loterii cennych
nagród, takich jak choćby dwa rowery
czy wyjazd do Brukseli. Najważniejszą
jednak nagrodą dla każdego honorowego
dawcy jest świadomość, iż drobny, bezbolesny gest może uratować komuś życie. Oby takie właśnie akcje przyczyniły
się do zwiększenia grona honorowych
dawców, będących cichymi bohaterami,
którzy – nie oczekując nic w zamian – pozwalają innym żyć.
(LENA)

BEZPIECZEŃSTWO

ZUS ostrzega przed oszustami
W ostatnich dniach niektórzy z klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymali maile zatytułowane
„Składka” z informacją o błędnie
opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS.
W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov. pl”, którego to
ZUS nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach. Otwarcie załączników z maila
grozi zainfekowaniem komputera
i kradzieżą danych wrażliwych.
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej
klienci Zakładu nie otrzymują żadnych
wezwań do zapłaty czy też informacji
o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS
kontaktuje się jedynie z tymi klientami,
którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką
właśnie formę kontaktu. Mail w takim
przypadku zawsze zawiera imię i nazwi-

FOT. ZUS

12

sko konkretnego pracownika ZUS – informuje Ewa Szymankiewicz, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
w ostrowski oddziale ZUS-u.
Zakład apeluje, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z ZUS-u, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników.
Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera
lub uzyskanie dostępu do danych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości
co do nadawcy otrzymanej korespondencji, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u lub Centrum Obsługi Telefonicznej – tel. 22 560 16 00, e-mail:
cot@zus.pl.
(NOVUS)
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WAKACJE

W pierwszy dzień lipca Rada Sołecka w Jasnym Polu wraz z miejscową
Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowały wycieczkę dla dzieci do DELI
Parku w Trzebawiu koło Poznania.
Miejsce okazało się świetnym wyborem, a 66 uczestników miało nie lada frajdę.
Atrakcje w DELI Parku zostały podzielone na trzy sektory tematyczne, tak
aby zapewnić dzieciom i dorosłym ciekawą aktywność na świeżym powietrzu
i kreatywną zabawę. Sektor pierwszy to

ogrody świata i miniatury najbardziej
znanych budowli, które podziwiać można z alpinarium (punktu widokowego).

FOT. FOT. Anna Maria Paulińska-Zielonka

Dzień pełen wrażeń w parku edukacyjno-rozrywkowym

Teren ten obsadzony jest różnorodną roślinnością, w zależności od typu ogrodu.
W sektorze drugim prezentowane są
różne gatunki zwierząt (mini zoo). Jest
tam także ekspozycja wielkich modeli
owadów, obecnie zagrożonych wyginięciem. Ponadto można podziwiać modele
ssaków żyjących w epoce lodowcowej.
Sektor trzeci to Podniebna Eko-Wioska. Dzięki drewnianym i linowym konstrukcjom, umieszczonym na kilku poziomach, zwiedzający mają okazję poznać
poszczególne partie lasu – od poszycia
po koronę drzew – oraz wirtualnie przenieść się do wnętrza drzew i ziemi.
Dzieci wraz z rodzicami przez kilka
godzin ganiali po przygotowanych ścieżkach i trasach, korzystając z przygotowanych atrakcji. W samym ośrodku zadbano
również o miejsce posiłku i wypoczynku.
OPRAC. (NOVUS)
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BIBLIOTEKA

FOT. Marlena Nabzdyk

Dzieci poznały tajniki fotografowania

W ramach wakacyjnych zajęć w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im.
Arkadego Fiedlera zorganizowano
warsztaty fotograficzne dla dzieci.
Prowadziła je Kinga Nowak-Szymanowska ze Studia15.
Uczestnicy spotkania zapoznali się ze
znaczeniem słowa „fotografia”, obejrzeli
krótką prezentację, pokazującą jak przez
lata zmieniał się aparat fotograficzny – od camera obscura po lustrzankę cyfrową i smartfon.

GASTRONOMIA

Foodtrucki w Krotoszynie
W miniony weekend na targowisku
miejskim w Krotoszynie odbył się
Festiwal Foodtrucków. Przez trzy dni
mieszkańcy mieli okazję spróbować
potraw z całego świata.
Tradycja mobilnych restauracji narodziła się w USA, ale obecnie znana jest już
na całym świecie. Dania w foodtruckach
przygotowywane są ze świeżych, starannie dobranych składników, zgodnie z ideą
„slow foodu”. Do Krotoszyna zjechało
około 20 tzw. restauracji na kółkach, które wyróżniły się oryginalnymi pomysłami

i zaskakującymi smakami z różnych stron
świata. Nie brakowało także rozmaitych
lodów, lemoniad czy kaw.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Potem zadaniem dzieci było wykonanie z kartonu pudła zwanego camera obscura. Najbardziej ciekawiło je, co takiego
znajduje się w środku kartonu. Po włożeniu głowy ujrzały odwrócony obraz. Dowiedziały się, jak wykonuje się zdjęcia
produktowe, wykorzystywane w gazetkach, ulotkach czy sklepach internetowych. Za pomocą mini namiotu bezcieniowego mogły spróbować swoich sił
w wykonaniu takich zdjęć profesjonalnym aparatem typu lustrzanka pełnoklatkowa. Dodatkowo poznały zasadę działa-

nia zdjęć obrotowych, które wykorzystywane są głównie przy sprzedaży obuwia
czy okularów, aby pokazać produkt dokładnie z każdej strony.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także, do czego służą tło fotograficzne, statywy, blenda, lampa błyskowa. Największą
frajdą było wcielanie się w role fotografa
i modelki. Dzieci mogły zaaranżować scenerię, dobrać rekwizyty oraz stroje.
Potem wszyscy udali się na pobliski
skwer D-O-M, gdzie przekonali się, jaka
jest różnica między fotografią w pomieszczeniu a fotografią plenerową. Dzieci fotografowały to, co przyciągało ich wzrok.
Niektórzy robili naprawdę zachwycające
kadry. Uczyli się robić zdjęcia z wykorzystaniem głębi ostrości, portrety, zdjęcia
widoku z góry czy z dołu.
Zdjęcia w ruchu to kolejne zadanie,
z jakim musieli się zmierzyć mali fotografowie. Niektóre wyniki były zaskakujące.
Na koniec Kinga Nowak-Szymanowska
wykonała zdjęcia wszystkich uczestników
warsztatów fotograficznych.
OPRAC. (NOVUS)
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PIŁKA NOŻNA

FOT. Dominik Góral

Stolicy nie zawojowali

Drużyny A Seree Tee i Guantanamera rywalizowały w Warszawie. Obu
naszym ekipom nie poszło najlepiej,
choć team AST wygrał swoją grupę.
Na finał Fortuna Puchar Polski zespół
A Seree Tee awansował dzięki zdobyciu
Pucharu Krotoszyna. Trafił do grupy E.
Najpierw AST odniosło dwa pewne zwycięstwa – 3: 0 nad Kats Suchowola i 6: 0
nad Husarią Pabianice. Potem były kolejne dwie wygrane – 3: 2 z KP Brzeźno
Gdańsk i 2: 1 z Sancho Panza Wrocław.
Krotoszynianie wyszli więc z grupy
z pierwszego miejsca. W 1/8 finału trafili
na Vandetta Team Tczew. Pojedynek był
bardzo zacięty, ekipa AST nie wykorzystała rzutu karnego i zmarnowała kilka
znakomitych sytuacji. To się zemściło, bo

rywale zdobyli bramkę i wygrali 1: 0. Tym
sposobem po dwóch bardzo dobrych występach w latach 2017 i 2018 roku, kiedy
to AST zajmowało trzecią lokatę, tym razem ich przygoda zakończyła się na 1/8 finału.
Następnego dnia po raz pierwszy
w historii rozegrano Turniej,, 3 rogi karny”. Nasze miasto reprezentowała drużyna Guantanamera, czyli mistrz II ligi. Mimo wielkiej determinacji i ambicji nasz
zespół przegrał wszystkie mecze grupowe
i odpadł z dalszej rywalizacji.
– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację wyjazdu na te turnieje, a w szczególności Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie – powiedział Robert Stawowy.
(LENA)

ATLETYKA CIĘŻKA

Rywalizowali w parach
14 lipca Stowarzyszenie Atletyki Ciężkiej Ursus Krotoszyn, we współpracy
z LOGinLAB i HES Wrocław, zorganizowało Double Deadlift Competition.
Była to pierwsza edycja zawodów.
Zawodnicy w parach rywalizowali
w trzech kategoriach – kobiety open,
mężczyźni -180 i mężczyźni -210.
W szranki stanęło w sumie 15 duetów.
Każdy z nich miał cztery podejścia.
W zmaganiach pań najlepsza okazała

się drużyna JBB w składzie: Ida Lis i Marika Zandecka. Na kolejnych lokatach znalazły się Anabolic Fighters (Magdalena
Pękacz i Kinga Pękała) oraz Ursuski II (Natalia i Małgorzata Filipiak).
Pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn -180 zajął team BadCrew w składzie: Jonasz Pługowski i Tomasz Kuca,
wyprzedzając Rufian Jankowo (Krzysztof
Kośmiński i Konrad Kondzierski) oraz
Szalone Barki (Maciej Zmudziński i Maciej Rzanny).

W kategorii mężczyzn -210 triumfowała para Gruzio, czyli Łukasz Nizio i Paweł Gruszecki. Na drugiej pozycji uplasował się team Rufian Jankowo (Mateusz
i Mariusz Rufkiewicz), a na ostatnim
stopniu podium znaleźli się Anabolic Fighters II (Dawid Perenc i Jakub Sarnicki).
– Przygotowania, dzięki zgodnej
współpracy LOGinLAB, HES Wrocław
i SAC Ursus Krotoszyn, przebiegły bez
problemów. Cieszy nas ilość uczestników
zawodów – 15 par to dobry wynik,
zwłaszcza iż przybyli do nas zawodnicy
z różnych części Polski – skomentował
Kamil Filipiak, jeden z organizatorów.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KOBIERNO / TOMNICE

Nowe boisko - nowe możliwości!
W sobotę odbyło się uroczyste
otwarcie boiska kobiersko-tomnickiego. Na nowej murawie rozegrano
już pierwsze mecze.

POD NASZYM PATRONATEM

Summer Cup
po raz jedenasty!
W pierwszy weekend sierpnia odbędzie się już XI edycja turnieju Summer Cup. Jak zwykle rozgrywki te
z pewnością dostarczą wielu emocji.
Organizatorzy zdecydowali, iż do rywalizacji przystąpi 16 drużyn, które podzielone zostaną na cztery grupy. – Kontynuujemy formułę z poprzednich lat.
Na sobotę zaplanowaliśmy mecze grupowe, które rozegrane zostaną na dwóch orlikach – przy Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja oraz przy deptaku.
Na tym drugim boisku w niedzielę będziemy świadkami decydujących spotkań – zapowiada Robert Stawowy, jeden
z organizatorów wydarzenia.
Mistrzowskiego tytułu sprzed roku będzie bronić drużyna A Seree Tee. – W tym
roku zagra kilka nowych zespołów, m. in.
Reprezentacja Playarena Ostrów Wlkp., K.
O. Reaktywacja, Canold czy też
BNOT – mówi Dominik Góral. – Wydaje

się, że będzie to najmocniej obsadzony turniej w całej historii Summer Cup. Kilku
ekipom musieliśmy odmówić udziału
przez wzgląd na ograniczoną ilość drużyn.
Dla najlepszych organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Wybrani zostaną najlepszy bramkarz i strzelec, objawienie turnieju oraz MVP. Przewidziane
są również nagrody dla trzech najlepszych
drużyn, w tym nowy, okazały puchar
przechodni. Impreza odbędzie się
przy wsparciu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz
wielu innych sponsorów.
(LENA)

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!

W 2015 roku Marcin Handzlik, prezes LZS Sokół Kobierno-Tomnice, wznowił działalność klubu istniejącego
przed laty. Udało mu się również zebrać
grupę ludzi, którym przez cztery lata
przyświecał jeden cel – renowacja boiska.
Ich trud i zaangażowanie opłacało się
i w sobotę można było zobaczyć efekty.
Impreza rozpoczęła się częścią oficjalną. Prezes klubu przywitał wszystkich gości. Wyrazom wdzięczności nie było końca. Docenieni zostali wszyscy, którzy wnieśli swój wkład w to, by boisko przybrało taki kształt. Podziękowano sponsorom oraz
przede wszystkim tym, którzy własnymi
siłami przyczynili się do ukończenia renowacji. Głos zabrali również zaproszeni goście, m. in. burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, sołtys Kobierna i radna Ra-

dy Miejskiej – Zofia Jamka oraz sołtys
Tomnic – Piotr Ignasiak. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi ks. kanonik Ryszard Dziamski poświęcił boisko.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na sport. Najpierw zagrali ministranci
z Parafii pw. Św. Wojciecha w Kobiernie.
Później odbył się mecz między ekipami
Weteranów i Oldbojów. Ci drudzy wygra-

li 4: 1. Rozgrywki dostarczyły wszystkim
wielu zdrowych emocji.
Po renowacji mieszkańcy Tomnic
i Kobierna będą mogli korzystać nie tylko
z boiska do piłki nożnej. Stworzono bowiem także boisko do gry w siatkówkę
plażową oraz kort do tenisa.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

