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NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

e-mail:redakcja@glokalna.pl

DZIŚ W NUMERZE
● KROTOSZYN

Wyrok w sprawie agresji
wobec personelu
medycznego

● POD NASZYM PATRONATEM

Trening z ambasadorką
Ewy Chodakowskiej
Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 3
● WYWIAD

● DODATEK

Na temat szczepień
rozmawiamy z Maciejem
R. Hoffmannem
Czytaj na str. 4

POD NASZYM PATRONATEM

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

Pro-Met zwycięzcą
Summer Cup!

str. 16
Czytaj

● SPORT

ZDUNY
● POD NASZYM PATRONATEM

Finał POGRANICZA
KULTUR w Zdunach
Czytaj na str. 5

Zapowiadamy Europe

8 milionów dotacji na inwestycje

Sumo Cup
Czytaj na str. 15

24 lipca na terenie kaflarni w Zdunach doszło do podpisania umów
na 85-procentowe dofinansowanie
trzech ważnych inwestycji. Dokumenty podpisali burmistrz Tomasz
Chudy i Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego.
Dzięki pozyskanym środkom gmina wdroży kompleksowy system zagospodarowania odpadami oraz dokona rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Konarzew, a także wdroży działania edukacyjne w tym zakresie. Koszt całego przedsięwzięcia to 763 302,96 zł,
z czego dofinansowanie wyniesie 527 485,77 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 maja 2021 roku.
Systemem zagospodarowania odpadami
objętych zostanie blisko 7,5 tys. osób.

Kolejny projekt dotyczy drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla
Zdun i modernizacji oczyszczalni ścieków w Stacji Odwadniania Osadu. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz poprawi jakość
i komfort życia mieszkańców. 741 osób
skorzysta z ulepszonego oczyszczania
ścieków, wybudowane zostaną po-

nad 3 km kanalizacji sanitarnej. Prace mają rozpocząć się 30 października, a zakończą się do 31 grudnia przyszłego roku.
Wartość całego projektu to ok. 5 mln. zł,
przy dofinansowaniu w wysokości 3,5
mln zł.
Najwięcej środków gminy Zduny
otrzymała na przedsięwzięcie mające
na celu przywrócenie blasku dawnej kaflarni. Przebudowa i modernizacja oraz
stworzenie miejsc dla celów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych pochłonie blisko 7,5 mln zł, z czego ponad 4
mln zł stanowić będzie dofinansowanie
unijne. Realizacja tej inwestycji przyczyni
się nie tylko do zaktywizowania społeczności lokalnej, ale także do wzrostu atrakcyjności turystycznej tego miejsca. Inwestycja ma być zrealizowana do końca roMICHAŁ KOBUSZYŃSKI
ku 2020.
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ZDUNY

FOT. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Dotacja na remont szatni

43,5 tys. złotych otrzymała gmina
Zduny na remont szatni przy orliku.
Dotację przyznał samorząd województwa wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Umowę podpisano 19 lipca
w Ostrzeszowie, albowiem dofinansowanie otrzymała także jedna
z tamtejszych szkół ponadgimnazjalnych.
Zdunowski orlik to pierwsze w Wielkopolsce i jedno z pierwszych w Polsce boisk wielofunkcyjnych, wybudowanych
w ramach projektu „Moje boisko Orlik”,
zainicjowanego w 2010 roku. Od tego
czasu szatnie uległy znacznej eksploatacji
i wymagały remontu. Poprzez dotację połowę przedsięwzięcia sfinansuje Urząd
Marszałkowski.

Program „Szatnia na medal” ma
na celu kreowanie pozytywnego wizerunku sportu, kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawę warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych
przy obiektach sportowych na terenie województwa. Skierowany jest do miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne (polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych,
sanitarnych, magazynowych, zakupie
modułowych konstrukcji zaplecza oraz
zakupie sprzętu sportowego) oraz remontowe (polegające na poprawie warunków
szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych istniejących obiektów lub na adaptacji budynków do potrzeb szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych).
(NOVUS)

INWESTYCJE

Dofinansowanie dla czterech gmin
22 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie podpisane zostały umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W spotkaniu
uczestniczyli Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa
wielkopolskiego – oraz przedstawiciele gmin Kobylin, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny. Łączna wysokość
dotacji na pięć projektów wyniosła 149 420 zł.

W gminie Krotoszyn realizowany będzie projekt „Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie”. Dotacja wyniesie 30 tys. zł, a całe zadanie kosztować
ma 55 tys. zł. Na terenie kompleksu rekreacyjnego w parku w Brzozie planuje
się stworzenie boiska do gry w siatkówkę,
montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej i trzech stołów (do gry w tenisa
stołowego, w piłkarzyki i w szachy) oraz
utwardzenie kostką brukową. Prace mają
się zakończyć do 31 października.

Gmina Kobylin zrealizuje dwa projekty. Burmistrz Tomasz Lesiński oraz
skarbnik Barbara Sławińska podpisali
umowy na dofinansowanie inwestycji
w Starym Kobylinie i w Wyganowie. – Bardzo się ucieszyłem, gdy okazało
się, że aż dwa nasze projekty zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej – przyznał burmistrz Kobylina. W obu wsiach
powstaną miejsca do rekreacji, w tym boiska sportowe. Dotacja na te zadania wyniesie 60 tys. zł.

Rozdrażew z kolei otrzyma 29 420 zł
na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach. Umowę w zastępstwie wójta podpisała sekretarz gminy – Barbara Biesiada.

Dla gminy Zduny przeznaczono dotację w wysokości 30 tys. zł na poprawę
wizerunku sali wiejskiej w sołectwie Bestwin. Dokument parafował burmistrz
Tomasz Chudy.
(LENA / NOVUS)
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Senator z plenerowym biurem

NA WOKANDZIE

Kara za agresję
25 lipca na krotoszyńskim rynku odbyła się konferencja prasowa
z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka. Polityk podsumował swoją 4-letnią pracę parlamentarną
oraz postanowił wyjść z formułą biura plenerowego, żeby porozmawiać
z mieszkańcami o ich problemach.
– Postanowiłem wyjść z propozycją
biura plenerowego dla mieszkańców, żeby zdać sprawozdanie ze swojej pracy senatorskiej. Chciałbym również zapytać,
jakie mieszkańcy mają uwagi, co było dobre w upływającej kadencji i czym powinniśmy się jeszcze zająć – oznajmił Łukasz
Mikołajczyk. Przy okazji podziękował
swoim współpracownikom i asystentom,
którzy na co dzień pomagają mu w pracy
na rzecz rozwiązywania problemów obywateli. Jak zaznaczył, ugrupowanie,
do którego należy, cechuje skuteczność
i spełnianie obietnic wyborczych.
Senator odniósł się do tematów lokalnych. Mieszkańcy Kuklinowa zgłosili mu
sprawę budowy elektrowni wiatrowej. – Wysłałem pisma z prośbą o wyjaśnienie sprawy do Zbigniewa Hoffmana – wojewody wielkopolskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska i Regionalnego In-

spektoratu Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyraziłem w nich zaniepokojenie. Pragnę również, żeby wszczęto procedury kontrolne oraz nadzorcze
w kwestii budowania na terenie Kuklinowa elektrowni wiatrowej KEW17 – poinformował parlamentarzysta.
Ł. Mikołajczyk stwierdził, że mieszkańcy zostali postawieni przed faktem
dokonanym, bo nie odbyły się konsultacje społeczne w tym zakresie. Największe
kontrowersje budzi fakt, że strefa oddziaływania inwestycji została ustalona
na ok. 1,5 km, obejmując całą wieś.
Oznacza to, że właściciele nieruchomości położonych w tym obrębie będą mieli
ograniczone prawo własności i nie będą
mogli realizować żadnej inwestycji czy
rozbudowy.
– Mam pewne informacje, które mogą świadczyć o tym, że tam było wiele zaniedbań, w związku z tym uważam, iż
odpowiednie służby powinny to sprawdzić. Nie było też szerszych konsultacji
społecznych. Tak naprawdę mieszkańcy
zostali postawieni przed faktem dokonanym. No i myślę, że trzeba administracyjnie sprawdzić, czy było wszystko w porządku. W tej kwestii niebawem chcę
rozmawiać ze starostą i burmistrzem Kobylina, wraz z prawnikiem, który też tą

kwestią się zajmuje – zapowiedział senator.
Ł. Mikołajczyk odniósł się także
do niedawnego wyroku sądu, który przyznał rację nauczycielom w kwestii niewypłacania godzin ponadwymiarowych
przez organ prowadzący, czyli gminę Krotoszyn. Okazuje się, że burmistrz wniósł
apelację od tej decyzji. – Jest to świetny
przykład hipokryzji PSL-u. Oto pan burmistrz wykazuje się tak dużą troską o nauczycieli. Napisał na portalu, że zwróci
pieniądze nawet tym, którzy nie wystąpili z pozwem, czyli wszystkim, którym
niesłusznie zabrano. To było dla mnie budujące. Naprawdę burmistrz zachował
się z pełną klasą. Miało dojść do ugody
i nagle burmistrz stwierdza, że żadnej
ugody nie będzie. Czyli „nauczyciele nie
są ważni, składamy apelację i nie będziemy im wypłacać środków, które im się należą”. Hipokryzja tych ugrupowań, czyli
PSL-u i Platformy Obywatelskiej, zostaje
w ten sposób obnażona. Zobaczymy, czekamy na dalsze działania. Oczywiście
mam świadomość, że to też wynika z braku środków do wypłacenia i jest to jakaś
gra na czas, ale jestem przekonany, iż nauczyciele to wynagrodzenie, które im się
należy, otrzymają – oświadczył polityk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

22 lipca w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie odbyła się rozprawa przeciwko 56-letniemu mężczyźnie
z Koźmina Wlkp., który pół roku
wcześniej, będąc w stanie upojenia
alkoholowego, znieważał personel
medyczny i uderzył ratowniczkę medyczną na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Krotoszynie.
Przypomnijmy, że 23 stycznia tego
roku pijany mężczyzna został zabrany
przez ratowników medycznych z jednej
z ulic w Koźminie Wlkp. Gdy karetka
przyjechała na miejsce wezwania, przy leżącym na ulicy 56-latku obecni byli policjanci. Mężczyzna w chwili przyjazdu ratowników był nieprzytomny, czuć było
od niego alkohol. Kiedy został przyjęty
na Szpitalny Oddział Ratunkowy, zachowywał się agresywnie, był wulgarny, znieważał personel słowami powszechnie
uznanymi za obraźliwe. Ponadto uderzył
w twarz ratowniczkę.
W związku z takim zachowaniem
wezwano patrol policji i ostatecznie agresywnego mężczyznę zatrzymano. Dwa
dni później postawiono mu zarzuty prokuratorskie, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza pu-

blicznego, za co grozi kara pozbawienia
wolności do lat trzech, a także znieważenia funkcjonariusza publicznego, co może skutkować podobną karą. Decyzją prokuratury wobec 56-latka zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
Sąd Rejonowy w Krotoszynie uznał
mężczyznę za winnego znieważenia
trzech osób, a także naruszenia nietykalności cielesnej w stosunku do czwartej
osoby z personelu medycznego. Wyrok
obejmuje trzy miesiące pozbawiania wolności w warunkowym zawieszeniu
na okres dwóch lat, zapłatę 500 zł nawiązki dla ratowniczki, która została uderzona, wprowadzenie nadzoru kuratora sądowego nad oskarżonym, zobowiązanie
oskarżonego do powstrzymywania się
od nadużywania alkoholu oraz do pokrycia kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.
(NOVUS)
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WYWIAD

Wszystko zależy od rzetelności i rozsądku lekarza
Przed dwoma tygodniami w obszernym artykule zaprezentowaliśmy stanowisko przeciwników obowiązkowego szczepienia dzieci. Dziś kolejna
publikacja na ów temat. Zgodnie
z zapowiedzią przeprowadziliśmy rozmowę z Maciejem R. Hoffmannem,
lekarzem rodzinnym, zwolennikiem
obowiązkowych szczepień.
Stowarzyszenie STOP NOP uważa,
że lekarze przed szczepieniami dzieci
nie informują rodziców o składzie
szczepionek, możliwych skutkach
ubocznych czy powikłaniach oraz nie
przeprowadzają indywidualnych badań
lekarskich, które by ewentualnie potwierdziły, że stan zdrowia wyklucza
podanie szczepionki. Jak Pan się do tego odniesie?

– Uważam, że taki zarzut jest populistycznym uogólnieniem. Wszystko bowiem zależy od rzetelności i rozsądku lekarza. Osobiście zawsze badam pacjentów przed każdym szczepieniem. Robię
to nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale
również dla własnego dobra. Jeśliby
w wyniku szczepienia doszło do powikłań, a pacjent udowodniłby, że nie został
wcześniej zbadany przez lekarza, to ten lekarz mógłby mieć poważne problemy. Co
do informacji o możliwych powikłaniach – to również zależy od lekarza. Nie
uogólniajmy.
Pojawia się również argument, że
w wielu krajach – Austria, Cypr, Dania,
Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja,
Wielka Brytania, Rosja – nie ma obowiązku szczepienia dzieci. Dozwolone
jest ono dopiero od trzeciego miesiąca
życia, a w Polsce i w Bułgarii od razu
po urodzeniu. Jakie jest Pańskie zdanie
w tej kwestii?

– Rzeczywiście, w Europie funkcjonują różne formy obowiązkowości szczepień. W krajach o wysokiej świadomości
prozdrowotnej, takich jak np. wspomniane Belgia czy Finlandia, wskaźniki tzw.
wyszczepialności całej populacji utrzymywane są na wysokim poziomie. W tych
państwach wprowadzenie odgórnych
przepisów nakładających na obywateli – dla dobra całego społeczeństwa – obligatoryjności szczepień po prostu nie jest
konieczne.
Antyszczepionkowcy przemilczają
w swej argumentacji fakt, że ze względu
na rosnącą w Europie liczbę zachorowań
na niektóre choroby zakaźne – jak np. odra, błonica czy krztusiec – kraje, które dotychczas miały dobrowolność szczepień
(np. Włochy i Francja), wprowadziły już

obowiązek wykonywania szczepień
ochronnych. Włoski rząd za obowiązkowe uznał w ostatnich latach aż 16 szczepień dla dzieci, m. in. przeciwko odrze,
różyczce, ospie, tężcowi, polio i WZW typu B.
Co do tego, w którym miesiącu życia
rozpoczynać szczepienia, otóż nie ma
wiarygodnych badań naukowych, udowadniających, że wcześniejsze podejmowanie szczepień jest szkodliwe. Gdyby takowe istniały, to zbyt wczesne rozpoczynanie szczepienia byłoby nie tylko nieetyczne, ale też stanowiłoby przestępstwo.
Wiele mówi się o powikłaniach poszczepiennych, skutkujących często
utratą zdrowia lub nawet życia. Jaka
według Pana jest skala tego zjawiska
i co powinien zrobić w takiej sytuacji lekarz? Jakie są procedury, gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że podana
szczepionka była szkodliwa lub źle
przechowywana?

– Zacznę od ostatniej kwestii. W naszej przychodni z zasady nie podajemy
szczepionek przyniesionych przez pacjentów. Właśnie dlatego, że nigdy nie mamy
pewności, co się z nią działo od momentu
nabycia w aptece. Te szczepionki, które
podajemy naszym pacjentom, są przechowywane w specjalnej lodówce, w ściśle
przestrzeganym zakresie temperatur. Lodówka ta jest wyposażona w czujnik temperatury, połączony ze specjalnym monitoringiem temperatury, tzw. systemem
Efento, który – poprzez aplikację na telefon komórkowy – pozwala nam na bieżąco i całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, kontrolować wysokość temperatury w tej lodówce. Co więcej, w wypadku jej przekroczenia telefon komórkowy
wszczyna alarm. Przepisy wymagały
od nas, abyśmy opracowali specjalną pro-

cedurę postępowania w takim wypadku.
Procedurę tę zatwierdzili następnie kontrolerzy z sanepidu. Przewiduje ona, że
w przypadku awarii lodówki ze szczepionkami natychmiast przenosimy cały
zapas do lodówki w zaprzyjaźnionej aptece. Musimy to zrobić w ściśle określonym
przedziale czasowym. Mówię o tym
wszystkim po to, by pokazać, jak rygorystyczne są przepisy odnośnie prawidłowego przechowywania szczepionek i jak bardzo wdrożone są w to nowinki technologiczne. Przypuszczam, że większość tzw.
antyszczepionkowców w ogóle nie zdaje
sobie z tego sprawy.
Wracając do pierwszej części pytania,
dotyczącej powikłań poszczepiennych – my nazywamy je „niepożądanymi
odczynami poszczepiennymi”, w skrócie
NOP (stąd nazwa ruchu STOP NOP).
Trzeba tu zaznaczyć, że określenie NOP
jest bardzo szerokie, czego antyszczepionkowcy w większości nie wiedzą. W medycynie wyróżniamy bowiem trzy stopnie
NOP – lekki, poważny i ciężki. Przytoczę
jako przykład NOP po szczepieniu przeciwko grypie. Ja przeciwko grypie szczepię się co roku od ponad 20 lat. Przez ten
czas trzykrotnie wystąpił u mnie NOP
stopnia lekkiego – raz miałem przez dobę
gorączkę, a dwukrotnie – bolesny, dwudniowy odczyn skórny w miejscu podania
zastrzyku. Ponieważ jednak producent
szczepionki wymienił w ulotce te NOP jako możliwe i niewymagające interwencji,
stąd nie podjąłem żadnych działań. Natomiast przez dwadzieścia kilka lat nigdy
nie wystąpił u mnie NOP poważny – na przykład uogólniona i masywna
alergiczna reakcja skórna. Oczywiście nie
zdarzył mi się również NOP ciężki – czyli taki, który wymaga hospitalizacji, bo
może zagrażać życiu. Może to być napad
duszności lub wstrząs anafilaktyczny.
Pyta Pan, jaka jest skala zjawiska
NOP. W Polsce rocznie odnotowuje się
około 2,5 tys. NOP, licząc wszystkie trzy
stopnie ciężkości, z czego około 500 to
NOP-y ciężkie. A przecież każdego roku
w Polsce podaje się miliony szczepionek,
nie tylko dzieciom...
A co powinien zrobić lekarz, gdy podejrzewa NOP? Każdy ma obowiązek
zgłaszania podejrzenia czy stwierdzenia
NOP do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, właściwego dla
miejsca wystąpienia odczynu. Zatem jeśli
stwierdzę NOP u pacjenta z Koźmina czy
Zdun, to zgłaszam to do sanepidu w Krotoszynie, jeśli podejrzewam NOP u pacjenta z Pogorzeli, to zgłaszam w Gostyniu itd. Lekarz robi to, wypełniając specjalny formularz, przewidziany przepisami. Ma obowiązek uczynić to niezwłocznie. To istotny wymóg, gdyż bywały przypadki, gdy nagle stwierdzano zwiększenie

ilości NOP-ów po danej szczepionce.
Wtedy ta seria szczepionki była wycofywana i poddawana dodatkowemu badaniu, żeby sprawdzić, co było przyczyną
zwiększenia częstotliwości wystąpienia
NOP.
Czy Pana zdaniem spadek liczby
szczepień wynika z uzasadnionych
obaw rodziców przed szkodliwymi dla
zdrowia ich dzieci szczepionkami oraz
z braku zaufania do lekarzy?

– Spadek liczby szczepień wynika
z obaw rodziców – to fakt zrozumiały
i oczywisty. Ale w większości są to obawy
nieuzasadnione, będące efektem niewiedzy (z jednej strony) oraz manipulowania
postępowaniem nieświadomych rodziców przez coraz aktywniej działające – zwłaszcza w Internecie – ruchy antyszczepionkowe (z drugiej strony). Bijąc
się w piersi, muszę również przyznać, że
najwidoczniej my, lekarze – jako grupa
zawodowa, wciąż robimy zbyt mało dla
podniesienia świadomości pacjentów.
A co powie Pan na argument, że
w szczepionkach znajdują się substancje toksyczne, jak np. rtęć czy aluminium, które mimo promilowej ilości powodują u noworodków problemy neurologiczne czy psychiczne, np. opóźnienie
w rozwoju czy autyzm?

– Proszę nawet nie sugerować, że
szczepionki powodują autyzm czy opóźnienie w rozwoju! To są brednie opublikowane w roku 1998 w prestiżowym piśmie medycznym „The Lancet” przez
doktora Andrew Wakefielda. Ten – jak
się potem okazało – łasy na sławę szarlatan postawił w swym artykule tezę, że
po podaniu szczepionki MMR (tj. przeciwko odrze, śwince i różyczce) może wystąpić u dzieci autyzm. Sprawa stała się
głośna i wielu rodziców przestało szczepić
dzieci – zresztą nie tylko szczepionką
MMR.
Jednak rzekomym badaniom Wakefielda przyjrzeli się bliżej dziennikarze
śledczy brytyjskiego pisma „The Sunday
Times”. I cóż się okazało? Badania Wakefielda zostały „naciągnięte”! Dobór dzieci był tendencyjny i inspirowany przez
małą organizację przeciwną szczepieniom. Objawy autyzmu u jednego
z dzieci pojawiły się wcale nie kilka dni,
ale dopiero kilka miesięcy po szczepieniu. I był to jedyny prawdziwy przypadek autyzmu w całej – rzekomo przebadanej – grupie dzieci.
Różne instytucje medyczne przez lata analizowały badania Wakefielda, co
ostatecznie skończyło się odebraniem mu
prawa wykonywania zawodu lekarza. Nie
potwierdzono bowiem żadnego związku
szczepień z autyzmem. Pismo „The Lan-

cet” zdementowało i wycofało artykuł
Wakefielda ze swej bazy danych.
Co do rzekomej szkodliwości rtęci
(zawartej w związku chemicznym o nazwie tiomersal) czy aluminium, których
śladowe ilości mogą się znaleźć w szczepionkach – otóż wyniki wielu badań
(prowadzonych m. in. przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków, Światową Organizację Zdrowia czy Europejską
Agencję ds. Leków) nie potwierdziły
szkodliwości tiomersalu czy aluminium
zawartego w szczepionkach. Badania prowadzone u niemowląt w pierwszym półroczu ich życia wskazują, że rtęć pochodząca z tiomersalu jest usuwana z organizmu w ciągu 4-9 dni. Dostępne, dobrze
metodologicznie przeprowadzone badania nie potwierdziły żadnego związku
przyczynowo-skutkowego między narażeniem na tiomersal a występowaniem
autyzmu czy zaburzeń neurologicznych
u dzieci. Większym problemem jest to, że
tiomersal może powodować skórne reakcje alergiczne. Jednak występują one bardzo rzadko.
Jest jeszcze kwestia nieprzyjmowania dzieci niezaszczepionych
do szkół i przedszkoli. Jakie zagrożenie
zdrowotne niesie ze sobą przebywanie
dzieci zaszczepionych z niezaszczepionymi? Środowisko STOP NOP uważa, że
jest to niezrozumiałe, ponieważ szczepionki zapewniają ochronę przed zakażaniem, a na argument, że nie dają stuprocentowej ochrony, odpowiadają pytaniem: „dlaczego w takim razie jest
obowiązek szczepień, skoro nie ma
pewności, że one zadziałają?”...

– To ostatnie pytanie trochę przypomina mi pytanie: „dlaczego mam się
ubezpieczyć, skoro nie ma stuprocentowej pewności, że będę miał wypadek?”.
Argumenty antyszczepionkowców w tej
sprawie dowodzą ich ignorancji.
Po pierwsze – żadna szczepionka nie daje
stuprocentowej pewności na pełne uodpornienie. Na setkę zaszczepionych dzieci jedno, dwa czy trzy mogą nie nabyć odporności poszczepiennej. Po drugie – jest
niewielki odsetek dzieci, które po prostu
nie mogą być szczepione. Nie dlatego, że
ich rodzice są przeciwni szczepieniom,
lecz dlatego, że żaden lekarz nie podpisze
im zgody na podanie szczepionki. Bo
na przykład są uczulone na któryś ze
składników szczepionki. Albo są leczone
z powodu schorzeń, które wykluczają podanie szczepionki… Dlaczego więc takie
dzieci mają być narażane na zachorowanie? Tylko dlatego, że są w jednej grupie
przedszkolnej z takimi dziećmi, których
rodzice celowo i świadomie odmawiają
ich zaszczepienia..?
ROZMAWIAŁ: MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia

POD NASZYM PATRONATEM

Pogranicze Kultur w Zdunach
W ostatnią sobotę lipca w pobliżu
starej kaflarni w Zdunach odbył się
kolejny finał Pogranicza Kultur. Tradycyjnie dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji. Głównymi organizatorami wydarzenia były Zdunowski Ośrodek Kultury oraz Urząd
Miejski w Zdunach.
Impreza rozpoczęła się od otwarcia
Kiermaszu Rękodzielniczego i Kulinariów Powiatowych. Pojawiły się stoiska
z wyrobami rękodzielniczymi oraz ofertą
gastronomiczną kół gospodyń wiejskich
z powiatu. Na stoiskach znalazły się m. in.
wyroby ze słomki, bibuły, wikliny oraz
drewna.
Można było wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych – stolarskich, rzeźby w drewnie i garncarskich. Odwiedzający posilali się smacznymi, tradycyjnymi
daniami regionalnymi. W ramach kuli-

nariów przeprowadzono Festiwal Sernika, czyli konkurs na najsmaczniejszy wypiek. Patronat honorowy objął starosta
krotoszyński, a nagrody w konkursie
ufundował samorząd powiatu. Na boisku przy zdunowskiej podstawówce
działała specjalna, pełna atrakcji, strefa
zabaw dla dzieci.

POD NASZYM PATRONATEM

Dziewczyny dały radę!

27 lipca na basenie przy ul. Ogrodowskiego odbył się trening z ambasadorką Ewy Chodakowskiej. Malwina Pastalska, bo o niej mowa, przekazała uczestniczkom wiele pozytywnej energii.

Na wspólny trening przyszło 31
osób. W gronie ćwiczących była oczywiście córka Malwiny Pastalskiej, Amelka,
o której wielokrotnie pisaliśmy. Mimo iż
dziewczynka porusza się na wózku, dała
z siebie wszystko. Początkową niepew-

ność przełamała także Malwina. – Stresowałam się, ponieważ to pierwszy trening,
który prowadziłam. Chciałam, żeby
wszystko wyszło jak najlepiej. Moje zmartwienia odeszły jednak w cień wraz
z pierwszymi minutami zajęć – stwier-
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W pomieszczeniach byłej kaflarni
udostępniono wystawę ceramiki, na którą złożyły się prace wykonane podczas X Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego. Na dziedzińcu artyści-ceramicy prowadzili integracyjne warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto
zaprezentowano pokaz wypału ceramiki
w piecach ziemnych. Z kolei w ramach II Festiwalu Zduństwa publiczność
mogła zobaczyć pokaz budowy pieca kaflowego tradycyjną metodą zduńską.
Tegoroczny, jubileuszowy plener stanowił zarazem podsumowanie i zamknięcie dekady, ponieważ dzięki staraniom zdunowskich samorządowców
obiekt kaflarni przejdzie gruntowną modernizację i już niedługo ruszą tam prace
remontowe.
Finał Pogranicza Kultur obfitował
także w występy artystyczne. Na scenie
plenerowej zaprezentowały się zespół
Folklor Błonie, grupa kabaretowa Ale
Babki z Rozdrażewa, zespół Krotoszanie,
duet Próba Czasu, czyli Stanisław Szelągowski i Dorota Marszałek, oraz kapela ze
dziła organizatorka wydarzenia.
Miłym zasko cze niem
był fakt, iż
uczestniczkom inicjatywa na tyle się
spodobała, że
pytały o jej kontynuację. Panie zgodnie
stwierdziły, że chętnie uczestniczyłyby
w takich treningach co tydzień. M. Pastalska obiecała, że poczyni starania w tym
kierunku.
Po męczących ćwiczeniach przyszedł
czas na rozmowy. Organizatorka opowiedziała o swojej metamorfozie. Jej historia
na pewno stała się inspiracją dla innych.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Malwina dzięki swojej walce schudła aż o 50 kg.
Wszystkie uczestniczki treningu
otrzymały batony. Odbyło się również losowanie drobnych upominków. Malwina
przekazała też płytę z programem ćwiczeń
z autografem Chodakowskiej. – Ewa pod-

Szczyrku – Góralska Hora. Zwieńczeniem finału Pogranicza Kultur był występ
gwiazdy wieczoru – formacji Kabaret Zachodni.
(NOVUS)

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

pisała mi ją podczas nagrania odcinka „Fajterek”. Mam nadzieję, że posłuży osobie,
która ją otrzymała – powiedziała. Uczestniczki wydarzenia przyniosły ze sobą plastikowe nakrętki, których sprzedaż po raz
kolejny wspomoże rehabilitację Amelki.
Co ważne, nakrętki nadal można zostawiać w Galerii Krotoszyńskiej.
Sama Ewa Chodakowska pozytywnie zaopiniowała organizację treningu
i zaangażowanie uczestniczek. Oby starania jej ambasadorki wpłynęły motywująco choćby na jedną osobę, która być może
zmieni siebie i swoje życie, właśnie tak jak
zrobiła to Malwina.
– Chciałabym podziękować Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK za pomoc w organizacji i udostępnienie obiektu oraz Gazecie Lokalnej KROTOSZYN
za patronat medialny i promowanie tego
wydarzenia. Przede wszystkim dziękuję
jednak dziewczynom, które ćwiczyły razem ze mną. Jestem z Was dumna! – spuentowała M. Pastalska.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KOŹMIN WLKP.

Najstarsze ogrody w Polsce
27 lipca na terenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie
Wlkp. odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Działkowca oraz jubileuszu 195-lecia ogrodów. Przy okazji
podpisano akt erekcyjny pod budowę nowego Domu Działkowca.
Najpierw odśpiewano hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie Mirosław Witkowski, prezes
ROD w Koźminie Wlkp., powitał zaproszonych gości, m. in. przedstawicieli
władz okręgowych Związku Działkowców, gminy Koźmin Wlkp., radnych powiatowych czy senatora Łukasza Mikołajczyka, który odczytał list gratulacyjny dla
działkowców od premiera Mateusza Morawieckiego. Zasłużonym działkowcom
wręczono odznaczenia.

przysięgłych Radców zarządzamy, posiedziciele onych płacić wieczyście powinni – napisano w dokumencie.
Nie wiadomo, ile osób wtedy miało
tam ogród – takie wiadomości nie zachowały się w dokumentach. Dlatego oficjalnie historię ROD liczy się od 14 czerwca 1824 roku. Wtedy sporządzono „Acta
wymiaru ogrodów na Błoniu leżących”.
Zachowała się także imienna lista pierwszych właścicieli działek, z której wynika,
że ogrody dostało wówczas 233 działkowców. Wymiary podano w łokciach – od Kościoła Św. Trójcy do Błonia 830 łokci, szero-

Przypomniano także bogatą historię
tego miejsca, którą opracował Stefan Kaźmierczak – kronikarz honorowy. Jak się
okazuje, koźmińskie ogrody są najstarsze
w Polsce oraz Europie. Pierwsza wzmianka na ich temat pochodzi z 7 listopada 1575 roku w dokumencie wydanym
przez Andrzeja Górkę na zamku koźmińskim. – Tymże mieszczanom naszym, ich
następcom przywłaszczamy, zapisujemy
na potrzeby Rzeczpospolitej Polskiej Miejskiej, około Miasta naszego wielkiego
Koźmina, z których ogrodów czynsz weźmie na rok podług taksy tegoż roku przez

kość natomiast wyznaczono na 350 łokci.
Oryginał tego dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Kolejne wpisy pochodzą z 16 października 1841 roku, kiedy podczas posiedzenia reprezentantów miasta omawiany
był „Interes względem kameralnych ogrodów dla mieszkańców oraz tworzyć się mającym związkiem względem polepszenia
kultury gospodarczej”.
Rok później powstał szkic lokalizacji
ogrodów działkowych na obszarze Koźmina, podpisany przez burmistrza Teodora
Juliusza Kranza. Natomiast 8 sierp-

nia 1853 roku zatwierdzono podział ogrodów, ich wielkość oraz wysokość opłat
za użytkowanie. Wielkość ogrodu nie mogła przekraczać 6 zagonów, tj. 1200 m2,
zaś opłatę roczną ustalono na 1 srebrny
grosz za zagon. Kolejny podział działek odbył się 21 listopada 1927 roku. Powierzchnia została zmniejszona do maksymalnie 650 m2. Ziemię dostało wówczas 259
osób. Ogrody działkowe przyznawano
osobom biednym, aby mogły uprawiać
warzywa i owoce i w ten sposób uzupełniać braki w domowych spiżarniach.
W 1936 roku uboga ludność domagała się kolejnego podziału gruntów
i zmniejszenia działek do 500 m2, żeby
więcej osób mogło je uprawiać. Burmistrz
Janusz Podlewski podjął taką decyzję. Dodatkowo na każdej działce posadzono
po dwa krzaki agrestu i porzeczek oraz
dwa drzewka owocowe. Miasto wydało
też zalecenie, aby prócz ziemniaków działkowicze sadzili warzywa i kwiaty. W czasie okupacji działki użytkowali Polacy,
a Niemcy sprawowali nad nimi nadzór. 29
maja 1946 roku rozpoczął się nowy etap
w działalności ogrodu. Zarząd miasta
ustalił nową wysokość opłat, ogród znalazł
się w Okręgowym Związku Towarzystw
Ogrodów i Osiedli Działkowych Woj. Poznańskiego i nosił nazwę Towarzystwo
Ogrodów Działkowych w Koźminie. Wtedy też zaczęły się inwestycje – budowa
stróżówki i murowanego WC. W kolejnych latach postawiono magazyn, wybudowano cztery studnie, w ogródku jordanowskim urządzono piaskownicę, wstawiono huśtawki. Obecnie ROD w Koźminie Wlkp. liczą 15 ha, na których użytkowanych jest 299 działek.
Po oficjalnej części miało miejsce
wspólne grillowanie i zabawa z koźmińskim duetem Ty i Ja.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Niezapomniany pobyt
w Kotlinie Kłodzkiej

Dwa tygodnie pełne atrakcji

Młodzi sulmierzyczanie mieli okazję zapoznać się z historią i najciekawszymi miejscami trzech pięknych uzdrowisk: Dusznik-Zdroju, Polanicy-Zdroju
oraz Kudowy-Zdroju, w każdym z nich
racząc się dodatkowo wodami z leczniczych źródeł.
Dzięki sprzyjającej pogodzie przez cały czas towarzyszyły kolonistom zachwycające sudeckie widoki. Pełne uroku okazały się wycieczki do Skalnego Miasta
w Czechach, a także na Szczeliniec i Błędne Skały. Rozległą panoramę podziwiano
również ze schroniska „Pod Muflonem”
oraz podczas przejazdu przez Zieleniec.
Niezmiernie ciekawa okazała się wizyta w Muzeum Kultury Ludowej Pogranicza Sudeckiego w Pstrążnej, podczas
której oprócz zwiedzania skansenu kolo-

niści wzięli udział w warsztatach pieczenia chleba. Z kolei na Święcie Papieru
w zabytkowej dusznickiej papierni m. in.
można było nauczyć się czerpania i ozdabiania papieru czy składania figurek orgiami.
W trakcie kolonii nie zabrakło gier
świetlicowych – w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, cymbergaja oraz karty
czy gry planszowe – i na powietrzu – w siatkówkę, ringo, badmintona,
piłkę nożną. Do dyspozycji był plac zabaw. Przygotowano także zajęcia plastyczne. Wielu wrażeń dostarczyły wszystkim
podchody i chrzest kolonijny, a także zorganizowany na zakończenie quiz wiedzy
kolonijnej.
Organizatorem wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży do Dusznik-Zdroju
była sulmierzycka Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która sfinansowała wypoczynek 28
uczestnikom. Kierownikiem była Dorota
Woźniak, a funkcje wychowawczyń pełniły Lucyna Banaszak, Izabela Bochyńska
i Agnieszka Rudnicka.
OPRAC. (ANKA)

LIONS CLUB KROTOSZYN

Wypoczywali w Czechach
Na początku lipca 25-osobowa grupa dzieci z powiatu krotoszyńskiego
po raz siódmy wyjechała na kolonie
letnie w ramach projektu „Wakacje
z Lions Club Krotoszyn”. Koloniści
udali się do Czech.
Przez tydzień korzystali z uroków
wakacji, biorąc udział w konkursach, zajęciach sportowych, tanecznych czy profilaktycznych. Był czas na relaks i odpoczynek, jak również poznawanie nowych
miejsc.

Główną atrakcją była stolica Czech.
W Pradze obowiązkowo trzeba było zobaczyć królewską dzielnicę – Hradczany,
Pałac Królewski i francuski ogród Wallensteina. Spacer słynną Złotą Uliczką, jak
i mostem Karola wprawił wszystkich
w pozytywny nastrój. Sympatycy lotnictwa swoją wiedzę na temat samolotów
mogli poszerzyć w Muzeum Lotnictwa
Cywilnego i Wojskowego Kbely.
Kolejną atrakcją była podróż koleją
z Tanvaldu do Harrachova, aby zobaczyć
słynny kompleks skoczni narciarskich

Na kolonie uczniowie Jedynki wybrali się w Góry Złote do Lądka-Zdroju.
Opiekę nad nimi sprawowali Jacek Zawodny (dyrektor SP nr 1) i Ewa Gostek
(nauczycielka wychowania fizycznego).
Dzieci wędrowały szlakami turystycznymi, m. in. na Trojak (766 m n. p. m.),
szczyt, na którym znajduje się atrakcyjny
punkt widokowy.
Nie lada atrakcją była wycieczka krajoznawcza po Republice Czeskiej – „Ścieżka w obłokach”. Dzieci wjechały wyciągiem krzesełkowym na wysokość 1116 m n. p. m., a później przeszły
kolejne 55 m po platformie widokowej,
aby podziwiać piękną górską panoramę.
W Lądku-Zdroju dla uczestników
przygotowano zajęcia z nauki czytania
mapy, górskie wędrówki, zabawy w aquaparku. Ponadto brali udział w Międzyna-

rodowym Festiwalu Tańca oraz w warsztatach baletowych.
Dla uczniów koźmińskiej Jedynki były to dwa tygodnie pełne atrakcji i aktywnego wypoczynku. Wszyscy bezpiecznie
wrócili do domu.
– Po raz drugi nasza oferta letniego
wypoczynku dla uczniów składała się
z półkolonii i kolonii. Przygotowaliśmy
dwutygodniowy wypoczynek, w którym
udział wzięło 52 dzieci. Był to czas pełen
przygód, atrakcji i aktywnego wypoczynku. Uczniowie pod opieką kadry pedagogicznej mieli możliwość uczestniczyć
w naszej akcji letniej – „Wakacjach z Jedynką”. Zadowolone i pełne wrażeń dzieci bezpiecznie wróciły do swoich domów – skomentował Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

Čerťák. W Karkonoskim Parku Narodowym koloniści podziwiali wodospad
Mumlavy, który wywarł na wszystkich
ogromne wrażenie. Z góry widokowej
Ještěd dzieci oglądały panoramę pięknych
Gór Izerskich. Natomiast w Libercu relaksowano się na krytej pływalni.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania Lions Clubowi Krotoszyn
za sfinansowanie wyjazdu, współpracę,
wsparcie i pomoc w organizacji kolonii
dla dzieci i młodzieży.
– Lions Club Krotoszyn od wielu lat
organizuje wakacje dla dzieci z terenu powiatu krotoszyńskiego, których los nie
oszczędził. W ten sposób nasza organiza-

cja niesie pomoc potrzebującym. Członkowie LCK, aby pozyskać środki na ten
projekt, organizują bale, jarmarki świąteczne i koncerty. Wszystkie środki są
przeznaczane na pomoc potrzebującym.
Serdecznie dziękujemy tym wszystkim,

którzy uczestniczą w naszych akcjach,
tym samym wspomagając nasze projekty
i potrzebujących mieszkańców naszego
powiatu – oznajmia Jacek Zawodny
z Lions Clubu Krotoszyn

FOT. SP 1 Koźmin Wlkp.

W dniach 18-27 lipca 45-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z Sulmierzyc przebywała na koloniach
w Dusznikach-Zdroju. Uczestnicy wyprawy poznawali sudeckie atrakcje,
ucząc się jednocześnie, jak aktywnie
i pożytecznie spędzać czas wolny.

Uczestnicy półkolonii „na sportowo”
spędzili pięć aktywnych dni. Byli na miejskim basenie, udali się na wycieczkę
do Gołuchowa i Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie próbowali swoich sił w parku linowym i na trampolinach. Organizatorzy
przygotowali także rajd rowerowy do Skałowa, gdzie na dzieci czekała grillowana kiełbaska oraz słodki poczęstunek.
Był też wyjazd do Poznania – do Climbing Spot, czyli na ściankę
wspinaczkową, gdzie pod czujnym okiem
instruktorów mali sportowcy podnosili
swoją sprawność fizyczną poprzez rozwijanie poczucia równowagi, pewności siebie i koordynacji ruchów oraz przełamywali bariery lęku wysokości. W godzinach
popołudniowych koźmińscy uczniowie
spędzili czas w Niku Bowling na kręglach.
Przygotowano także sprawnościową
grę „Chaos” oraz miejskie podchody. Ale
to nie wszystko, bo prócz zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniowie mieli okazję
brać udział zajęciach plastycznych czy
profilaktycznych.
Nad prawidłowym przebiegiem półkolonii czuwali Marzena Adamkiewicz
(kierownik) oraz Marzena Tomczak, Hanna Szymura, Izabela Kaźmierczak, Małgorzata Lewandowicz, Anna Filipiak,
Agnieszka Maryniak i Magdalena Dubisz.

OPRAC. (ANKA)

FOT. Anita Głód

FOT. AR

Na czas wakacji Szkoła Podstawowa
nr 1 w Koźminie Wlkp. przygotowała
bogatą ofertę wypoczynku. W pierwszym tygodniu zorganizowano półkolonie, a w drugim kolonie w Górach Złotych. Letni wypoczynek został dofinansowany z budżetu gminy. Z oferty skorzystało 52 dzieci.

OPRAC. (ANKA)

Na Sygnale
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NA DRODZE

Dwaj motocykliści zginęli na miejscu

Do zdarzenia wysłano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, po jednym z OSP Orpiszew
i OSP Biadki, Zespół Ratownictwa Medycznego i policję. Strażacy zabezpieczyli
miejsce do lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udzielili także kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon dwóch osób,
które podróżowały motocyklem. Trzeci
uczestnik zdarzenia, czyli kierowca busa,
został przetransportowany do szpitala.
– Do zdarzenia doszło na drodze
z Orpiszewa do Jankowa Zaleśnego. Jak
wstępnie ustalono, 25-letni mieszkaniec
powiatu ostrowskiego, jadący motocyklem marki Kawasaki wraz z pasażerem, 28-letnim mieszkańcem powiatu

FOT. PSP Krotoszyn

W sobotę, 3 sierpnia, około godziny 10.00, w pobliżu miejscowości Orpiszew (gmina Krotoszyn) doszło
do zderzenia motocyklistów z busem
dostawczym. Niestety, jadący motorem mężczyźni ponieśli śmierć
na miejscu. Przyczyny wypadku bada
policja pod nadzorem prokuratora.

krotoszyńskiego, zderzyli się czołowo z jadącym z naprzeciwka busem marki Renault, którym kierował 33-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Samochód
skręcał w lewo, przecinając drogę motocyklistom. Kierowca był trzeźwy, ale pobrano krew na zawartość alkoholu. Trafił
do szpitala. Niestety, dwójka motocykli-

stów zginęła na miejscu – informuje Piotr
Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Po zakończeniu czynności policyjnych usunięto z drogi rozbite pojazdy, posprzątano pozostałości po wypadku,
po czym przywrócono ruch na drodze.

daniu trzech prądów gaśniczych na przyległe uprawy oraz dwóch na palące się
zboże i słomę. Służbom pomagał rolnik,
tworząc sprzętem rolniczym pasy ograniczające dalsze rozprzestrzenianie się

ognia. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono
kamerą termowizyjną cały teren, dogaszając przy okazji pojedyncze zarzewia. Jak
się okazało, ogień zajął powierzchnię ok. 6
hektarów.
(NOVUS)

(NOVUS)

DZIELICE

Spłonęły
płody rolne

Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej – dwa z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie
oraz po jednym z OSP w Rozdrażewie,
Koźminie Wlkp., Czarnym Sadzie, Benicach i Chwaliszewie.
Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Działania strażaków polegały na po-

FOT. dh Szymon Sikora

25 lipca doszło do pożaru zboża
w miejscowości Dzielice (gmina Rozdrażew). Ogień zajął powierzchnię
około 6 hektarów.

WROTKÓW

Wypadek podczas prac polowych
Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia
doszło 25 lipca podczas prac polowych w miejscowości Wrotków (gmina Koźmin Wielkopolski). Poszkodowany został młody mężczyzna.
Na miejsce wysłano po jednym zastępie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie i z koźmińskiej OSP. Okazało się, że w maszynie rolniczej – rozrzutniku – między wałkami uwięziony
jest młody mężczyzna. Poszkodowany był
przytomny i znajdował się pod opieką Ze-

FOT. dh Szymon Sikora
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społu Ratownictwa Medycznego.
Na miejsce przyjechał także patrol policji.

Strażacy przy użyciu podręcznego
sprzętu burzącego odkręcili jeden wałek
roboczy maszyny, co umożliwiło wyciągnięcie poszkodowanego i przeniesienie
go do karetki pogotowia, w której wykonano czynności opatrunkowe.
Na miejsce leciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w związku z czym wyznaczono teren do lądowania. Lekarz podjął decyzję o przetranspor towaniu osoby poszkodowanej
do szpitala.
(NOVUS)

Edukacja
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KOLARSTWO

Tym razem poza podium
Pod koniec lipca Krzysztof Kubik
wziął udział w ultramaratonie Tour
de Pomorze. W tym trudnym wyścigu krotoszyński kolarz zajął 19.
miejsce.

SUMO

Szykuje się wspaniałe widowisko
10 sierpnia w parku Wojska Polskiego odbędą się zawody Pucharu Europy w Sumo – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Poland Open 2019.
Impreza połączona będzie z obchodami jubileuszu Polskiego Związku
Sumo, który istnieje już 15 lat.
Prócz rywalizacji sportowej impreza
ma na celu pokazanie mieszkańcom naszego miasta, że Japonia to nie tylko sumo, ale ciekawa i bogata kultura. W zawodach wezmą udział sportowcy z dziesięciu reprezentacji, m. in. z Indii, Niemiec,
Azerbejdżanu czy Estonii.

– Oczywiście wystawiliśmy najmocniejszy skład. Większość zawodników
uczestniczących w tych zawodach wystartuje w mistrzostwach świata w Osace.
Krotoszyński turniej będzie dla nich
ostatnim sprawdzianem przed wyjazdem – powiedział na niedawnej konferencji prasowej Dariusz Rozum, prezes
Polskiego Związku Sumo.
Jedną z atrakcji zawodów będzie
możliwość skosztowania zupy chanko-nabe – typowego dania dla wojowników sumo. Organizatorzy przygotują również
różne warsztaty, w trakcie których przybliżana będzie kultura Japonii. W pla-

nach są zajęcia z kaligrafii. Będzie można
przymierzyć yukatę, czyli lekki strój używany w dawnych czasach w Japonii, a także zapoznać się z trudnym językiem Kraju Kwitnącej Wiśni.
– Cały czas pracujemy jeszcze
nad ofertą dla najmłodszych kibiców,
chcemy zadbać o to, aby każdy był zadowolony z przygotowanych atrakcji – przyznała Magdalena Kowalska,
dyrektor biura PZS. W razie niesprzyjającej pogody zawody odbędą się w hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Olimpijskiej. Ciekawych atrakcji i spor towych emocji na pewno nie zabraknie.
Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom!
(LENA)

Była to już trzecia edycja maratonu,
którego trasa prowadzi wokół województwa zachodniopomorskiego i łącznie liczy 725 km. W punktach kontrolnych organizatorzy zapewnili zawodnikom posiłek, wodę czy miejsce na krótką drzemkę.
Każdy rower musiał być wyposażony
w różne sprzęty, gdyż zawodnik na trasie
był pozostawiony samemu sobie, mając
jedynie ślad trasy w wersji elektronicznej
oraz papierową mapę.
Tour de Pomorze odbywa się co dwa
lata, naprzemiennie z Bałtyk-Bieszczady
Tour. Właśnie wtedy Krzysztof Kubik
zdobył brązowy medal. W tym roku niestety się nie udało. – Tym razem do podium trochę zabrakło. Miałem jasno zarysowaną strategię na ten wyścig, jednak
na bieżąco musiałem ją korygować. Nie
trenowałem w tym roku pod długie dystanse. Pojechałem tam dobrze przygotowany, choć czuję pewien niedosyt – komentuje Kubik.
Pogoda nie ułatwiała uczestnikom zadania. Od startu zmagali się z wiatrem
prosto w twarz i wysoką temperaturą.
Z kolei pod wieczór kolarzy złapała burza
z ulewą. Krotoszynianin zmagał się też
z przebitą oponą. Szybko wrócił jednak
na trasę po sprawnym serwisie. Aż 16
osób zrezygnowało w niektórych punktach kontrolnych z dalszej rywalizacji.
K. Kubik pojawił się na mecie po 29
godzinach i 55 minutach, co pozwoliło

mu zająć 19. miejsce w kategorii open
w gronie 150 zawodników. – Chciałbym
podziękować Urzędowi Miejskiemu
w Krotoszynie oraz burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi za zaufanie i okazane wsparcie. Dzięki takiemu podejściu
władz miejskich do sportu zawodnikom
w naszym mieście jest dużo łatwiej osiągać dobre wyniki. Nie muszą bowiem
martwić się zapleczem. Jedyne, na czym
muszą się skupić, to treningi. Co do maratonu, jechało mi się bardzo dobrze. Jestem zadowolony z wyniku, choć wiem,
że mógł być nieco lepszy. Moim głównym
celem jest przyszłoroczny Bałtyk-Bieszczady Tour. Jestem nastawiony na walkę
o Puchar Polski w Ultramaratonach oraz
w Supermaratonach Kolarskich. W ubiegłych latach bez problemu stawałem
na podium w klasyfikacji generalnej – dodaje krotoszyński kolarz.
(LENA)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Pro-Met zwycięzcą Summer Cup!

W miniony weekend rozegrano XI edycję turnieju Summer Cup.
Po trzech wygranych z rzędu drużyny
A Seree Tee tym razem Puchar Lata
zdobyli piłkarze Pro-Metu.
W sobotę na orlikach przy deptaku
oraz przy LO im. Hugona Kołłątaja rozgrywane były mecze grupowe. Do fazy
pucharowej awansowało osiem drużyn.
Grupę A wygrał Albatrosy Team, a drugą
lokatę zajął zespół Creative. W grupie B
rządził koźmiński Pro-Met, a za nim uplasowała się ekipa Igloo. Grupa C okrzyknięta została „grupą śmierci”. Z niej awans
wywalczyły Pancom Zduny i A Seree Tee,
czyli dwa najlepsze zespoły zakończonych
niedawno rozgrywek Playareny. W grupie D najlepszy był Marbud, a z drugiej
pozycji awansowała Guantanamera.
W ćwierćfinałach Pancom ograł 2: 1
Albatrosy, Pro-Met rozgromił 4: 0 Guantanamerę, ekipa AST pokonała 6: 2 Cre-

ative, a Marbud wygrał 4: 1 z Igloo. W półfinałach Pro-Met nie dał szans Pancomowi, zwyciężając aż 4: 0, a Marbud pokonał
AST po rzutach karnych. Był to bardzo
zacięty pojedynek. W pierwszej połowie
AST dominowało i do przerwy prowadziło 1: 0. Dwie minuty przed końcem rywale doprowadzili jednak do remisu. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia i konieczne były rzuty karne. Lepiej egzekwowali je gracze Marbudu i to
oni awansowali do finału. W meczu
o trzecie miejsce drużyna AST ograła 4: 1
zdunowski Pancom.
Finaliści na decydujące spotkanie
wprowadzeni zostali w asyście najmłodszych piłkarzy z Akademii Talentów.
Po pierwszej połowie 1: 0 prowadzili koźminianie. W drugiej odsłonie Marbud
wyrównał. Gdy wydawało się, że potrzebna będzie dogrywka, jeden z zawodników
Pro-Metu strzelił zwycięskiego gola, uderzając nie do obrony z rzutu wolnego.

Gracze z Jutrosina próbowali jeszcze
zmienić rezultat, ale ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 2: 1 zespołu
z Koźmina Wlkp.
Jak zawsze nie zabrakło nagród indywidualnych. Wyróżniono najlepszych
graczy czołowej czwórki – Krzysztofa Ratyńskiego (Pro-Met), Dominika Snelę
(Marbud), Kamila Kucharskiego (A Seree
Tee) i Mikołaja Koniecznego (Pancom). D. Snela zgarnął też nagrodę dla
najskuteczniejszego strzelca. Za najlepszego bramkarza uznano Jakuba Poślednika, na MVP turnieju wybrano K. Kucharskiego, a najlepszym zawodnikiem
młodego pokolenia został Artur Pauter.
Z kolei przedstawiciel Gazety Lokalnej
KROTOSZYN, która była patronem medialnym turnieju, za najlepszego zawodnika uznał Mateusza Wachowiaka.
– W imieniu moim oraz wszystkich
organizatorów pragnę podziękować każdemu, kto przyczynił się do tego,

by XI edycja turnieju Summer Cup mogła się odbyć. Udało nam się dzięki ciężkiej pracy. Słowa wdzięczności kieruję
również do wszystkich drużyn, które dojechały na czas i pokazały klasę na boisku.
Po raz kolejny udowodniliśmy, że zespoły

zarówno z Krotoszyna, jak i z okolic potrafią grać w piłkę na bardzo wysokim poziomie – podsumował Dominik Góral,
jeden z organizatorów Summer Cup.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

TRIATHLON

Krotoszynianie
startowali w Bydgoszczy

W jubileuszowej, piątej edycji Enea
Bydgoszcz Triathlon rywalizowało
ponad 4 tysiące zawodników. W tym
gronie znalazło się czworo przedstawicieli naszego miasta.
Ilość uczestników tegorocznej edycji
była imponująca, tym bardziej że blisko
połowę z nich stanowili debiutanci. Zaskoczeniem okazała się również liczba kibiców, było ich bowiem prawie 15 tysięcy.
Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach: 1/8, 1/4 oraz 1/2 ironman. Przygotowano również rywalizacje sztafet
i drużyn oraz quadrathlon.
Blisko 1,5 tys. zawodników zmierzyło się z dystansem 1/4. Zwyciężył z cza-

sem 01: 50: 10 Robert Wilkowiecki,
a wśród kobiet najlepsza była Paulina Kotwica z rezultatem 02: 01: 35.
Na dystansie 1/2 triumfował Mikołaj
Luft z czasem 03: 54: 56, a w grupie pań
najszybsza okazała się Anna Paterek z wynikiem 04: 27: 23. KS Krotosz reprezentowało trzech zawodników – Damian
Witkowski (04: 35: 10), Paweł Błażutycz
(05: 08: 56) oraz Maciej Sobkowiak
(05: 55: 53).
Z kolei na trasie 1/8 pierwsze miejsce
zajął Robert Czysz (57: 00), a najlepszą
kobietą była Paulina Klimas (01: 02: 56).
Monika Sobkowiak z Krotoszyna uzyskała czas 01: 19: 29.
(LENA)

