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DZIŚ W NU ME RZE 
� KROTOSZYN

Wyrok w sprawie agresji
wobec personelu
medycznego

Czytaj na str. 3

� WYWIAD

Na temat szczepień
rozmawiamy z Maciejem
R. Hoffmannem

Czytaj na str. 4

� POD NASZYM PATRONATEM

Finał POGRANICZA
KULTUR w Zdunach 

Czytaj na str. 5

� POD NASZYM PATRONATEM

Trening z ambasadorką

Ewy Chodakowskiej

Czytaj na str. 5

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD 

Czytaj na str. 8-11

� SPORT

Zapowiadamy Europe

Sumo Cup

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 16

ZDUNY

8 milionów dotacji na inwestycje

POD NASZYM PATRONATEM

Pro-Met zwycięzcą
Summer Cup!

24 lip ca na te re nie ka flar ni w Zdu -
nach do szło do pod pi sa nia umów
na 85-pro cen to we do fi nan so wa nie
trzech waż nych in we sty cji. Do ku -
men ty pod pi sa li bur mistrz To masz
Chu dy i Ma rek Woź niak – mar sza -
łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

Dzię ki po zy ska nym środ kom gmi -
na wdro ży kom plek so wy sys tem za go spo -
da ro wa nia od pa da mi oraz do ko na re kul -
ty wa cji skła do wi ska od pa dów w miej sco -
wo ści Ko na rzew, a tak że wdro ży dzia ła -
nia edu ka cyj ne w tym za kre sie. Koszt ca -
łe go przed się wzię cia to 763 302,96 zł,
z cze go do fi nan so wa nie wy nie -
sie 527 485,77 zł. Za koń cze nie in we sty -
cji za pla no wa no na 31 ma ja 2021 ro ku.
Sys te mem za go spo da ro wa nia od pa da mi
ob ję tych zo sta nie bli sko 7,5 tys. osób.

Ko lej ny pro jekt do ty czy dru gie go eta -
pu bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej dla
Zdun i mo der ni za cji oczysz czal ni ście -
ków w Sta cji Od wad nia nia Osa du. Re ali -
za cja tych in we sty cji przy czy ni się do po -
pra wy sta nu śro do wi ska na tu ral ne go, czy -
sto ści wód i gle by oraz po pra wi ja kość
i kom fort ży cia miesz kań ców. 741 osób
sko rzy sta z ulep szo ne go oczysz cza nia
ście ków, wy bu do wa ne zo sta ną po -

nad 3 km ka na li za cji sa ni tar nej. Pra ce ma -
ją roz po cząć się 30 paź dzier ni ka, a za koń -
czą się do 31 grud nia przy szłe go ro ku.
War tość ca łe go pro jek tu to ok. 5 mln. zł,
przy do fi nan so wa niu w wy so ko ści 3,5
mln zł. 

Naj wię cej środ ków gmi ny Zdu ny
otrzy ma ła na przed się wzię cie ma ją ce
na ce lu przy wró ce nie bla sku daw nej ka -
flar ni. Prze bu do wa i mo der ni za cja oraz
stwo rze nie miejsc dla ce lów kul tu ral -
nych, edu ka cyj nych i tu ry stycz nych po -
chło nie bli sko 7,5 mln zł, z cze go po nad 4
mln zł sta no wić bę dzie do fi nan so wa nie
unij ne. Re ali za cja tej in we sty cji przy czy ni
się nie tyl ko do zak ty wi zo wa nia spo łecz -
no ści lo kal nej, ale tak że do wzro stu atrak -
cyj no ści tu ry stycz nej te go miej sca. In we -
sty cja ma być zre ali zo wa na do koń ca ro -
ku 2020. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 
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22 lip ca w sa li se syj nej Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie pod pi sa ne zo -
sta ły umo wy o udzie le nie do ta cji ce -
lo wej w ra mach kon kur su „Pięk nie -
je wiel ko pol ska wieś”. W spo tka niu
uczest ni czy li Krzysz tof Gra bow -
ski – wi ce mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go – oraz przed sta wi -
cie le gmin Ko by lin, Kro to szyn, Roz -
dra żew i Zdu ny. Łącz na wy so kość
do ta cji na pięć pro jek tów wy nio -
sła 149 420 zł.

W gmi nie Kro to szyn re ali zo wa ny bę -
dzie pro jekt „Roz bu do wa kom plek su re -
kre acyj ne go w Brzo zie”. Do ta cja wy nie -
sie 30 tys. zł, a ca łe za da nie kosz to wać
ma 55 tys. zł. Na te re nie kom plek su re -
kre acyj ne go w par ku w Brzo zie pla nu je
się stwo rze nie bo iska do gry w siat ków kę,
mon taż czte rech urzą dzeń si łow ni ze -
wnętrz nej i trzech sto łów (do gry w te ni sa
sto ło we go, w pił ka rzy ki i w sza chy) oraz
utwar dze nie kost ką bru ko wą. Pra ce ma ją
się za koń czyć do 31 paź dzier ni ka.

Gmi na Ko by lin zre ali zu je dwa pro -
jek ty. Bur mistrz To masz Le siń ski oraz
skarb nik Bar ba ra Sła wiń ska pod pi sa li
umo wy na do fi nan so wa nie in we sty cji
w Sta rym Ko by li nie i w Wy ga no -
wie. – Bar dzo się ucie szy łem, gdy oka za ło
się, że aż dwa na sze pro jek ty zy ska ły uzna -
nie w oczach ko mi sji kon kur so wej – przy -
znał bur mistrz Ko by li na. W obu wsiach
po wsta ną miej sca do re kre acji, w tym bo -
iska spor to we. Do ta cja na te za da nia wy -
nie sie 60 tys. zł.

Roz dra żew z ko lei otrzy ma 29 420 zł
na za go spo da ro wa nie te re nu przy świe tli -
cy wiej skiej w Dzie li cach. Umo wę w za -
stęp stwie wój ta pod pi sa ła se kre tarz gmi -
ny – Bar ba ra Bie sia da.

Dla gmi ny Zdu ny prze zna czo no do -
ta cję w wy so ko ści 30 tys. zł na po pra wę
wi ze run ku sa li wiej skiej w so łec twie Be -
stwin. Do ku ment pa ra fo wał bur mistrz
To masz Chu dy. (LE NA / NO VUS)

INWESTYCJE

Dofinansowanie dla czterech gmin

ZDUNY

Dotacja na remont szatni

43,5 tys. zło tych otrzy ma ła gmi na
Zdu ny na re mont szat ni przy or li ku.
Do ta cję przy znał sa mo rząd wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go w ra -
mach pro gra mu „Szat nia na me -
dal”. Umo wę pod pi sa no 19 lip ca
w Ostrze szo wie, al bo wiem do fi nan -
so wa nie otrzy ma ła tak że jed na
z tam tej szych szkół po nad gim na -
zjal nych.

Zdu now ski or lik to pierw sze w Wiel -
ko pol sce i jed no z pierw szych w Pol sce bo -
isk wie lo funk cyj nych, wy bu do wa nych
w ra mach pro jek tu „Mo je bo isko Or lik”,
za ini cjo wa ne go w 2010 ro ku. Od te go
cza su szat nie ule gły znacz nej eks plo ata cji
i wy ma ga ły re mon tu. Po przez do ta cję po -
ło wę przed się wzię cia sfi nan su je Urząd
Mar szał kow ski.

Pro gram „Szat nia na me dal” ma
na ce lu kre owa nie po zy tyw ne go wi ze run -
ku spor tu, ko ja rzo ne go ze zdro wiem i hi -
gie ną, po pra wę wa run ków ogól no do stęp -
nych bu dyn ków szat nio wo -sa ni tar nych
przy obiek tach spor to wych na te re nie wo -
je wódz twa. Skie ro wa ny jest do miej sco -
wo ści po ni żej 50 tys. miesz kań ców. 

Do fi nan so wa niem mo gą zo stać ob ję -
te za da nia in we sty cyj ne (po le ga ją ce na bu -
do wie no wych po miesz czeń szat nio wych,
sa ni tar nych, ma ga zy no wych, za ku pie
mo du ło wych kon struk cji za ple cza oraz
za ku pie sprzę tu spor to we go) oraz re mon -
to we (po le ga ją ce na po pra wie wa run ków
szat nio wo -sa ni tar nych oraz ma ga zy no -
wych ist nie ją cych obiek tów lub na ada -
pta cji bu dyn ków do po trzeb szat nio wo -
-sa ni tar nych przy obiek tach spor to wych).

(NO VUS)
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22 lip ca w Są dzie Re jo no wym w Kro -
to szy nie od by ła się roz pra wa prze -
ciw ko 56-let nie mu męż czyź nie
z Koź mi na Wlkp., któ ry pół ro ku
wcze śniej, bę dąc w sta nie upo je nia
al ko ho lo we go, znie wa żał per so nel
me dycz ny i ude rzył ra tow nicz kę me -
dycz ną na Szpi tal nym Od dzia le Ra -
tun ko wym w Kro to szy nie.

Przy po mnij my, że 23 stycz nia te go
ro ku pi ja ny męż czy zna zo stał za bra ny
przez ra tow ni ków me dycz nych z jed nej
z ulic w Koź mi nie Wlkp. Gdy ka ret ka
przy je cha ła na miej sce we zwa nia, przy le -
żą cym na uli cy 56-lat ku obec ni by li po li -
cjan ci. Męż czy zna w chwi li przy jaz du ra -
tow ni ków był nie przy tom ny, czuć by ło
od nie go al ko hol. Kie dy zo stał przy ję ty
na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy, za cho -
wy wał się agre syw nie, był wul gar ny, znie -
wa żał per so nel sło wa mi po wszech nie
uzna ny mi za ob raź li we. Po nad to ude rzył
w twarz ra tow nicz kę. 

W związ ku z ta kim za cho wa niem
we zwa no pa trol po li cji i osta tecz nie agre -
syw ne go męż czy znę za trzy ma no. Dwa
dni póź niej po sta wio no mu za rzu ty pro -
ku ra tor skie, do ty czą ce na ru sze nia nie ty -
kal no ści cie le snej funk cjo na riu sza pu -

blicz ne go, za co gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści do lat trzech, a tak że znie wa że -
nia funk cjo na riu sza pu blicz ne go, co mo -
że skut ko wać po dob ną ka rą. De cy zją pro -
ku ra tu ry wo bec 56-lat ka za sto so wa no do -
zór po li cyj ny, po rę cze nie ma jąt ko we i za -
kaz opusz cza nia kra ju.

Sąd Re jo no wy w Kro to szy nie uznał
męż czy znę za win ne go znie wa że nia
trzech osób, a tak że na ru sze nia nie ty kal -
no ści cie le snej w sto sun ku do czwar tej
oso by z per so ne lu me dycz ne go. Wy rok
obej mu je trzy mie sią ce po zba wia nia wol -
no ści w wa run ko wym za wie sze niu
na okres dwóch lat, za pła tę 500 zł na wiąz -
ki dla ra tow nicz ki, któ ra zo sta ła ude rzo -
na, wpro wa dze nie nad zo ru ku ra to ra są -
do we go nad oskar żo nym, zo bo wią za nie
oskar żo ne go do po wstrzy my wa nia się
od nad uży wa nia al ko ho lu oraz do po kry -
cia kosz tów są do wych. Wy rok jest nie pra -
wo moc ny. (NO VUS)

25 lip ca na kro to szyń skim ryn ku od -
by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem se na to ra Łu ka sza Mi ko -
łaj czy ka. Po li tyk pod su mo wał swo -
ją 4-let nią pra cę par la men tar ną
oraz po sta no wił wyjść z for mu łą biu -
ra ple ne ro we go, że by po roz ma wiać
z miesz kań ca mi o ich pro ble mach.

– Po sta no wi łem wyjść z pro po zy cją
biu ra ple ne ro we go dla miesz kań ców, że -
by zdać spra woz da nie ze swo jej pra cy se -
na tor skiej. Chciał bym rów nież za py tać,
ja kie miesz kań cy ma ją uwa gi, co by ło do -
bre w upły wa ją cej ka den cji i czym po win -
ni śmy się jesz cze za jąć – oznaj mił Łu kasz
Mi ko łaj czyk. Przy oka zji po dzię ko wał
swo im współ pra cow ni kom i asy sten tom,
któ rzy na co dzień po ma ga ją mu w pra cy
na rzecz roz wią zy wa nia pro ble mów oby -
wa te li. Jak za zna czył, ugru po wa nie,
do któ re go na le ży, ce chu je sku tecz ność
i speł nia nie obiet nic wy bor czych.

Se na tor od niósł się do tematów lo kal -
nych. Miesz kań cy Ku kli no wa zgło si li mu
spra wę bu do wy elek trow ni wia tro -
wej. – Wy sła łem pi sma z proś bą o wy ja -
śnie nie spra wy do Zbi gnie wa Hof f ma -
na – wo je wo dy wiel ko pol skie go, Wiel ko -
pol skie go Wo je wódz kie go In spek to ra
Ochro ny Śro do wi ska i Re gio nal ne go In -

spek to ra tu Dy rek cji Ochro ny Śro do wi -
ska w Po zna niu. Wy ra zi łem w nich za nie -
po ko je nie. Pra gnę rów nież, że by wsz czę -
to pro ce du ry kon tro l ne oraz nad zor cze
w kwe stii bu do wa nia na te re nie Ku kli no -
wa elek trow ni wia tro wej KE W17 – po -
in for mo wał par la men ta rzy sta. 

Ł. Mi ko łaj czyk stwier dził, że miesz -
kań cy zo sta li po sta wie ni przed fak tem
do ko na nym, bo nie od by ły się kon sul ta -
cje spo łecz ne w tym za kre sie. Naj więk sze
kon tro wer sje bu dzi fakt, że stre fa od dzia -
ły wa nia in we sty cji zo sta ła usta lo na
na ok. 1,5 km, obej mu jąc ca łą wieś.
Ozna cza to, że wła ści cie le nie ru cho mo -
ści po ło żo nych w tym ob rę bie bę dą mie li
ogra ni czo ne pra wo wła sno ści i nie bę dą
mo gli re ali zo wać żad nej in we sty cji czy
roz bu do wy.

– Mam pew ne in for ma cje, któ re mo -
gą świad czyć o tym, że tam by ło wie le za -
nie dbań, w związ ku z tym uwa żam, iż
od po wied nie służ by po win ny to spraw -
dzić. Nie by ło też szer szych kon sul ta cji
spo łecz nych. Tak na praw dę miesz kań cy
zo sta li po sta wie ni przed fak tem do ko na -
nym. No i my ślę, że trze ba ad mi ni stra cyj -
nie spraw dzić, czy by ło wszyst ko w po -
rząd ku. W tej kwe stii nie ba wem chcę
roz ma wiać ze sta ro stą i bur mi strzem Ko -
by li na, wraz z praw ni kiem, któ ry też tą

kwe stią się zaj mu je – za po wie dział se na -
tor.

Ł. Mi ko łaj czyk od niósł się tak że
do nie daw ne go wy ro ku są du, któ ry przy -
znał ra cję na uczy cie lom w kwe stii nie wy -
pła ca nia go dzin po nadwy mia ro wych
przez or gan pro wa dzą cy, czy li gmi nę Kro -
to szyn. Oka zu je się, że bur mistrz wniósł
ape la cję od tej de cy zji. – Jest to świet ny
przy kład hi po kry zji PSL -u. Oto pan bur -
mistrz wy ka zu je się tak du żą tro ską o na -
uczy cie li. Na pi sał na por ta lu, że zwró ci
pie nią dze na wet tym, któ rzy nie wy stą pi -
li z po zwem, czy li wszyst kim, któ rym
nie słusz nie za bra no. To by ło dla mnie bu -
du ją ce. Na praw dę bur mistrz za cho wał
się z peł ną kla są. Mia ło dojść do ugo dy
i na gle bur mistrz stwier dza, że żad nej
ugo dy nie bę dzie. Czy li „na uczy cie le nie
są waż ni, skła da my ape la cję i nie bę dzie -
my im wy pła cać środ ków, które im się na -
le żą”. Hi po kry zja tych ugru po wań, czy li
PSL -u i Plat for my Oby wa tel skiej, zo sta je
w ten spo sób ob na żo na. Zo ba czy my, cze -
ka my na dal sze dzia ła nia. Oczy wi ście
mam świa do mość, że to też wy ni ka z bra -
ku środ ków do wy pła ce nia i jest to ja kaś
gra na czas, ale je stem prze ko na ny, iż na -
uczy cie le to wy na gro dze nie, któ re im się
na le ży, otrzy ma ją – oświad czył po li tyk.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Przed dwo ma ty go dnia mi w ob szer -
nym ar ty ku le za pre zen to wa li śmy sta -
no wi sko prze ciw ni ków obo wiąz ko we -
go szcze pie nia dzie ci. Dziś ko lej na
pu bli ka cja na ów te mat. Zgod nie
z za po wie dzią prze pro wa dzi li śmy roz -
mo wę z Ma cie jem R. Hof f man nem,
le ka rzem ro dzin nym, zwo len ni kiem
obo wiąz ko wych szcze pień. 

Sto wa rzy sze nie STOP NOP uwa ża,
że le ka rze przed szcze pie nia mi dzie ci
nie in for mu ją ro dzi ców o skła dzie
szcze pio nek, moż li wych skut kach
ubocz nych czy po wi kła niach oraz nie
prze pro wa dza ją in dy wi du al nych ba dań
le kar skich, któ re by ewen tu al nie po -
twier dzi ły, że stan zdro wia wy klu cza
po da nie szcze pion ki. Jak Pan się do te -
go od nie sie?

– Uwa żam, że ta ki za rzut jest po pu li -
stycz nym uogól nie niem. Wszyst ko bo -
wiem za le ży od rze tel no ści i roz sąd ku le -
ka rza. Oso bi ście za wsze ba dam pa cjen -
tów przed każ dym szcze pie niem. Ro bię
to nie tyl ko dla ich bez pie czeń stwa, ale
rów nież dla wła sne go do bra. Je śli by
w wy ni ku szcze pie nia do szło do po wi -
kłań, a pa cjent udo wod nił by, że nie zo stał
wcze śniej zba da ny przez le ka rza, to ten le -
karz mógł by mieć po waż ne pro ble my. Co
do in for ma cji o moż li wych po wi kła -
niach – to rów nież za le ży od le ka rza. Nie
uogól niaj my.

Po ja wia się rów nież ar gu ment, że
w wie lu kra jach – Au stria, Cypr, Da nia,
Es to nia, Fin lan dia, Niem cy, Is lan dia, Ir -
lan dia, Liech ten ste in, Li twa, Luk sem -
burg, Mal ta, Ho lan dia, Nor we gia, Por tu -
ga lia, Ru mu nia, Hisz pa nia, Szwe cja,
Wiel ka Bry ta nia, Ro sja – nie ma obo -
wiąz ku szcze pie nia dzie ci. Do zwo lo ne
jest ono do pie ro od trze cie go mie sią ca
ży cia, a w Pol sce i w Buł ga rii od ra zu
po uro dze niu. Ja kie jest Pań skie zda nie
w tej kwe stii?

– Rze czy wi ście, w Eu ro pie funk cjo -
nu ją róż ne for my obo wiąz ko wo ści szcze -
pień. W kra jach o wy so kiej świa do mo ści
proz dro wot nej, ta kich jak np. wspo mnia -
ne Bel gia czy Fin lan dia, wskaź ni ki tzw.
wy szcze pial no ści ca łej po pu la cji utrzy my -
wa ne są na wy so kim po zio mie. W tych
pań stwach wpro wa dze nie od gór nych
prze pi sów na kła da ją cych na oby wa te -
li – dla do bra ca łe go spo łe czeń stwa – ob -
li ga to ryj no ści szcze pień po pro stu nie jest
ko niecz ne. 

An tysz cze pion kow cy prze mil cza ją
w swej ar gu men ta cji fakt, że ze wzglę du
na ro sną cą w Eu ro pie licz bę za cho ro wań
na nie któ re cho ro by za kaź ne – jak np. od -
ra, bło ni ca czy krztu siec – kra je, któ re do -
tych czas mia ły do bro wol ność szcze pień
(np. Wło chy i Fran cja), wpro wa dzi ły już

obo wią zek wy ko ny wa nia szcze pień
ochron nych. Wło ski rząd za obo wiąz ko -
we uznał w ostat nich la tach aż 16 szcze -
pień dla dzie ci, m. in. prze ciw ko od rze,
ró życz ce, ospie, tęż co wi, po lio i WZW ty -
pu B. 

Co do te go, w któ rym mie sią cu ży cia
roz po czy nać szcze pie nia, otóż nie ma
wia ry god nych ba dań na uko wych, udo -
wad nia ją cych, że wcze śniej sze po dej mo -
wa nie szcze pień jest szko dli we. Gdy by ta -
ko we ist nia ły, to zbyt wcze sne roz po czy -
na nie szcze pie nia by ło by nie tyl ko nie -
etycz ne, ale też sta no wi ło by prze stęp -
stwo. 

Wie le mó wi się o po wi kła niach po -
szcze pien nych, skut ku ją cych czę sto
utra tą zdro wia lub na wet ży cia. Ja ka
we dług Pa na jest ska la te go zja wi ska
i co po wi nien zro bić w ta kiej sy tu acji le -
karz? Ja kie są pro ce du ry, gdy ist nie je
uza sad nio ne po dej rze nie, że po da na
szcze pion ka by ła szko dli wa lub źle
prze cho wy wa na?

– Za cznę od ostat niej kwe stii. W na -
szej przy chod ni z za sa dy nie po da je my
szcze pio nek przy nie sio nych przez pa cjen -
tów. Wła śnie dla te go, że ni gdy nie ma my
pew no ści, co się z nią dzia ło od mo men tu
na by cia w ap te ce. Te szcze pion ki, któ re
po da je my na szym pa cjen tom, są prze cho -
wy wa ne w spe cjal nej lo dów ce, w ści śle
prze strze ga nym za kre sie tem pe ra tur. Lo -
dów ka ta jest wy po sa żo na w czuj nik tem -
pe ra tu ry, po łą czo ny ze spe cjal nym mo ni -
to rin giem tem pe ra tu ry, tzw. sys te mem
Efen to, któ ry – po przez apli ka cję na te le -
fon ko mór ko wy – po zwa la nam na bie żą -
co i ca ło do bo wo, przez sie dem dni w ty -
go dniu, kon tro lo wać wy so kość tem pe ra -
tu ry w tej lo dów ce. Co wię cej, w wy pad -
ku jej prze kro cze nia te le fon ko mór ko wy
wsz czy na alarm. Prze pi sy wy ma ga ły
od nas, aby śmy opra co wa li spe cjal ną pro -

ce du rę po stę po wa nia w ta kim wy pad ku.
Pro ce du rę tę za twier dzi li na stęp nie kon -
tro le rzy z sa ne pi du. Prze wi du je ona, że
w przy pad ku awa rii lo dów ki ze szcze -
pion ka mi na tych miast prze no si my ca ły
za pas do lo dów ki w za przy jaź nio nej ap te -
ce. Mu si my to zro bić w ści śle okre ślo nym
prze dzia le cza so wym. Mó wię o tym
wszyst kim po to, by po ka zać, jak ry go ry -
stycz ne są prze pi sy od no śnie pra wi dło we -
go prze cho wy wa nia szcze pio nek i jak bar -
dzo wdro żo ne są w to no win ki tech no lo -
gicz ne. Przy pusz czam, że więk szość tzw.
an tysz cze pion kow ców w ogó le nie zda je
so bie z te go spra wy. 

Wra ca jąc do pierw szej czę ści py ta nia,
do ty czą cej po wi kłań po szcze pien -
nych – my na zy wa my je „nie po żą da ny mi
od czy na mi po szcze pien ny mi”, w skró cie
NOP (stąd na zwa ru chu STOP NOP).
Trze ba tu za zna czyć, że okre śle nie NOP
jest bar dzo sze ro kie, cze go an tysz cze pion -
kow cy w więk szo ści nie wie dzą. W me dy -
cy nie wy róż nia my bo wiem trzy stop nie
NOP – lek ki, po waż ny i cięż ki. Przy to czę
ja ko przy kład NOP po szcze pie niu prze -
ciw ko gry pie. Ja prze ciw ko gry pie szcze -
pię się co ro ku od po nad 20 lat. Przez ten
czas trzy krot nie wy stą pił u mnie NOP
stop nia lek kie go – raz mia łem przez do bę
go rącz kę, a dwu krot nie – bo le sny, dwu -
dnio wy od czyn skór ny w miej scu po da nia
za strzy ku. Po nie waż jed nak pro du cent
szcze pion ki wy mie nił w ulot ce te NOP ja -
ko moż li we i nie wy ma ga ją ce in ter wen cji,
stąd nie pod ją łem żad nych dzia łań. Na to -
miast przez dwa dzie ścia kil ka lat ni gdy
nie wy stą pił u mnie NOP po waż -
ny – na przy kład uogól nio na i ma syw na
aler gicz na re ak cja skór na. Oczy wi ście nie
zda rzył mi się rów nież NOP cięż ki – czy -
li ta ki, któ ry wy ma ga ho spi ta li za cji, bo
mo że za gra żać ży ciu. Mo że to być na pad
dusz no ści lub wstrząs ana fi lak tycz ny. 

Py ta Pan, ja ka jest ska la zja wi ska
NOP. W Pol sce rocz nie od no to wu je się
oko ło 2,5 tys. NOP, li cząc wszyst kie trzy
stop nie cięż ko ści, z cze go oko ło 500 to
NOP -y cięż kie. A prze cież każ de go ro ku
w Pol sce po da je się mi lio ny szcze pio nek,
nie tyl ko dzie ciom...

A co po wi nien zro bić le karz, gdy po -
dej rze wa NOP? Każ dy ma obo wią zek
zgła sza nia po dej rze nia czy stwier dze nia
NOP do Pań stwo we go Po wia to we go In -
spek to ra Sa ni tar ne go, wła ści we go dla
miej sca wy stą pie nia od czy nu. Za tem je śli
stwier dzę NOP u pa cjen ta z Koź mi na czy
Zdun, to zgła szam to do sa ne pi du w Kro -
to szy nie, je śli po dej rze wam NOP u pa -
cjen ta z Po go rze li, to zgła szam w Go sty -
niu itd. Le karz ro bi to, wy peł nia jąc spe -
cjal ny for mu larz, prze wi dzia ny prze pi sa -
mi. Ma obo wią zek uczy nić to nie zwłocz -
nie. To istot ny wy móg, gdyż by wa ły przy -
pad ki, gdy na gle stwier dza no zwięk sze nie

ilo ści NOP -ów po da nej szcze pion ce.
Wte dy ta se ria szcze pion ki by ła wy co fy -
wa na i pod da wa na do dat ko we mu ba da -
niu, że by spraw dzić, co by ło przy czy ną
zwięk sze nia czę sto tli wo ści wy stą pie nia
NOP. 

Czy Pa na zda niem spa dek licz by
szcze pień wy ni ka z uza sad nio nych
obaw ro dzi ców przed szko dli wy mi dla
zdro wia ich dzie ci szcze pion ka mi oraz
z bra ku za ufa nia do le ka rzy?

– Spa dek licz by szcze pień wy ni ka
z obaw ro dzi ców – to fakt zro zu mia ły
i oczy wi sty. Ale w więk szo ści są to oba wy
nie uza sad nio ne, bę dą ce efek tem nie wie -
dzy (z jed nej stro ny) oraz ma ni pu lo wa nia
po stę po wa niem nie świa do mych ro dzi -
ców przez co raz ak tyw niej dzia ła ją -
ce – zwłasz cza w In ter ne cie – ru chy an -
tysz cze pion ko we (z dru giej stro ny). Bi jąc
się w pier si, mu szę rów nież przy znać, że
naj wi docz niej my, le ka rze – ja ko gru pa
za wo do wa, wciąż ro bi my zbyt ma ło dla
pod nie sie nia świa do mo ści pa cjen tów. 

A co po wie Pan na ar gu ment, że
w szcze pion kach znaj du ją się sub stan -
cje tok sycz ne, jak np. rtęć czy alu mi -
nium, któ re mi mo pro mi lo wej ilo ści po -
wo du ją u no wo rod ków pro ble my neu ro -
lo gicz ne czy psy chicz ne, np. opóź nie nie
w roz wo ju czy au tyzm?

– Pro szę na wet nie su ge ro wać, że
szcze pion ki po wo du ją au tyzm czy opóź -
nie nie w roz wo ju! To są bred nie opu bli ko -
wa ne w ro ku 1998 w pre sti żo wym pi -
śmie me dycz nym „The Lan cet” przez
dok to ra An drew Wa ke fiel da. Ten – jak
się po tem oka za ło – ła sy na sła wę szar la -
tan po sta wił w swym ar ty ku le te zę, że
po po da niu szcze pion ki MMR (tj. prze -
ciw ko od rze, świn ce i ró życz ce) mo że wy -
stą pić u dzie ci au tyzm. Spra wa sta ła się
gło śna i wie lu ro dzi ców prze sta ło szcze pić
dzie ci – zresz tą nie tyl ko szcze pion ką
MMR.

Jed nak rze ko mym ba da niom Wa ke -
fiel da przyj rze li się bli żej dzien ni ka rze
śled czy bry tyj skie go pi sma „The Sun day
Ti mes”. I cóż się oka za ło? Ba da nia Wa ke -
fiel da zo sta ły „na cią gnię te”! Do bór dzie -
ci był ten den cyj ny i in spi ro wa ny przez
ma łą or ga ni za cję prze ciw ną szcze pie -
niom. Ob ja wy au ty zmu u jed ne go
z dzie ci po ja wi ły się wca le nie kil ka dni,
ale do pie ro kil ka mie się cy po szcze pie -
niu. I był to je dy ny praw dzi wy przy pa -
dek au ty zmu w ca łej – rze ko mo prze ba -
da nej – gru pie dzie ci.

Róż ne in sty tu cje me dycz ne przez la -
ta ana li zo wa ły ba da nia Wa ke fiel da, co
osta tecz nie skoń czy ło się ode bra niem mu
pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza. Nie
po twier dzo no bo wiem żad ne go związ ku
szcze pień z au ty zmem. Pi smo „The Lan -

cet” zde men to wa ło i wy co fa ło ar ty kuł
Wa ke fiel da ze swej ba zy da nych.

Co do rze ko mej szko dli wo ści rtę ci
(za war tej w związ ku che micz nym o na -
zwie tio mer sal) czy alu mi nium, któ rych
śla do we ilo ści mo gą się zna leźć w szcze -
pion kach – otóż wy ni ki wie lu ba dań
(pro wa dzo nych m. in. przez Ame ry kań -
ski Urząd ds. Żyw no ści i Le ków, Świa to -
wą Or ga ni za cję Zdro wia czy Eu ro pej ską
Agen cję ds. Le ków) nie po twier dzi ły
szko dli wo ści tio mer sa lu czy alu mi nium
za war te go w szcze pion kach. Ba da nia pro -
wa dzo ne u nie mow ląt w pierw szym pół -
ro czu ich ży cia wska zu ją, że rtęć po cho -
dzą ca z tio mer sa lu jest usu wa na z or ga ni -
zmu w cią gu 4-9 dni. Do stęp ne, do brze
me to do lo gicz nie prze pro wa dzo ne ba da -
nia nie po twier dzi ły żad ne go związ ku
przy czy no wo -skut ko we go mię dzy na ra -
że niem na tio mer sal a wy stę po wa niem
au ty zmu czy za bu rzeń neu ro lo gicz nych
u dzie ci. Więk szym pro ble mem jest to, że
tio mer sal mo że po wo do wać skór ne re ak -
cje aler gicz ne. Jed nak wy stę pu ją one bar -
dzo rzad ko.

Jest jesz cze kwe stia nie przyj mo -
wa nia dzie ci nie zasz cze pio nych
do szkół i przed szko li. Ja kie za gro że nie
zdro wot ne nie sie ze so bą prze by wa nie
dzie ci za szcze pio nych z nie zasz cze pio -
ny mi? Śro do wi sko STOP NOP uwa ża, że
jest to nie zro zu mia łe, po nie waż szcze -
pion ki za pew nia ją ochro nę przed za ka -
ża niem, a na ar gu ment, że nie da ją stu -
pro cen to wej ochro ny, od po wia da ją py -
ta niem: „dla cze go w ta kim ra zie jest
obo wią zek szcze pień, sko ro nie ma
pew no ści, że one za dzia ła ją?”...

– To ostat nie py ta nie tro chę przy po -
mi na mi py ta nie: „dla cze go mam się
ubez pie czyć, sko ro nie ma stu pro cen to -
wej pew no ści, że bę dę miał wy pa dek?”.
Ar gu men ty an tysz cze pion kow ców w tej
spra wie do wo dzą ich igno ran cji.
Po pierw sze – żad na szcze pion ka nie da je
stu pro cen to wej pew no ści na peł ne uod -
por nie nie. Na set kę za szcze pio nych dzie -
ci jed no, dwa czy trzy mo gą nie na być od -
por no ści po szcze pien nej. Po dru gie – jest
nie wiel ki od se tek dzie ci, któ re po pro stu
nie mo gą być szcze pio ne. Nie dla te go, że
ich ro dzi ce są prze ciw ni szcze pie niom,
lecz dla te go, że ża den le karz nie pod pi sze
im zgo dy na po da nie szcze pion ki. Bo
na przy kład są uczu lo ne na któ ryś ze
skład ni ków szcze pion ki. Al bo są le czo ne
z po wo du scho rzeń, któ re wy klu cza ją po -
da nie szcze pion ki… Dla cze go więc ta kie
dzie ci ma ją być na ra ża ne na za cho ro wa -
nie? Tyl ko dla te go, że są w jed nej gru pie
przed szkol nej z ta ki mi dzieć mi, któ rych
ro dzi ce ce lo wo i świa do mie od ma wia ją
ich za szcze pie nia..? 

ROZ MA WIAŁ: MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYWIAD

Wszystko zależy od rzetelności i rozsądku lekarza
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27 lip ca na ba se nie przy ul. Ogro -
dow skie go od był się tre ning z am ba -
sa dor ką Ewy Cho da kow skiej. Mal wi -
na Pa stal ska, bo o niej mo wa, prze -
ka za ła uczest nicz kom wie le po zy -
tyw nej ener gii. 

Na wspól ny tre ning przy szło 31
osób. W gro nie ćwi czą cych by ła oczy wi -
ście cór ka Mal wi ny Pa stal skiej, Amel ka,
o któ rej wie lo krot nie pi sa li śmy. Mi mo iż
dziew czyn ka po ru sza się na wóz ku, da ła
z sie bie wszyst ko. Po cząt ko wą nie pew -

ność prze ła ma ła tak że Mal wi na. – Stre so -
wa łam się, po nie waż to pierw szy tre ning,
któ ry pro wa dzi łam. Chcia łam, że by
wszyst ko wy szło jak naj le piej. Mo je zmar -
twie nia ode szły jed nak w cień wraz
z pierw szy mi mi nu ta mi za jęć – stwier -

dzi ła or ga ni za -
tor ka wy da -
rze nia.

Mi łym za -
sko  c z e  n i e m
był fakt, iż
u c z e s t  n i c z  -
kom ini cja ty -
wa na ty le się
spodo ba ła, że

py ta ły o jej kon ty nu ację. Pa nie zgod nie
stwier dzi ły, że chęt nie uczest ni czy ły by
w ta kich tre nin gach co ty dzień. M. Pa stal -
ska obie ca ła, że po czy ni sta ra nia w tym
kie run ku. 

Po mę czą cych ćwi cze niach przy szedł
czas na roz mo wy. Or ga ni za tor ka opo wie -
dzia ła o swo jej me ta mor fo zie. Jej hi sto ria
na pew no sta ła się in spi ra cją dla in nych.
War to w tym miej scu przy po mnieć, iż Mal -
wi na dzię ki swo jej wal ce schu dła aż o 50 kg.

Wszyst kie uczest nicz ki tre nin gu
otrzy ma ły ba to ny. Od by ło się rów nież lo -
so wa nie drob nych upo min ków. Mal wi na
prze ka za ła też pły tę z pro gra mem ćwi czeń
z au to gra fem Cho da kow skiej. – Ewa pod -

pi sa ła mi ją pod czas na gra nia od cin ka „Faj -
te rek”. Mam na dzie ję, że po słu ży oso bie,
któ ra ją otrzy ma ła – po wie dzia ła. Uczest -
nicz ki wy da rze nia przy nio sły ze so bą pla -
sti ko we na kręt ki, któ rych sprze daż po raz
ko lej ny wspo mo że re ha bi li ta cję Amel ki.
Co waż ne, na kręt ki na dal moż na zo sta -
wiać w Ga le rii Kro to szyń skiej. 

Sa ma Ewa Cho da kow ska po zy tyw -
nie za opi nio wa ła or ga ni za cję tre nin gu
i za an ga żo wa nie uczest ni czek. Oby sta ra -
nia jej am ba sa dor ki wpły nę ły mo ty wu ją -
co choć by na jed ną oso bę, któ ra być mo że
zmie ni sie bie i swo je ży cie, wła śnie tak jak
zro bi ła to Mal wi na. 

– Chcia ła bym po dzię ko wać Cen -
trum Spor tu i Re kre acji WOD NIK za po -
moc w or ga ni za cji i udo stęp nie nie obiek -
tu oraz Ga ze cie Lo kal nej KRO TO SZYN
za pa tro nat me dial ny i pro mo wa nie te go
wy da rze nia. Przede wszyst kim dzię ku ję
jed nak dziew czy nom, któ re ćwi czy ły ra -
zem ze mną. Je stem z Was dum na! – spu -
en to wa ła M. Pa stal ska. 

(LE NA)

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

W ostat nią so bo tę lip ca w po bli żu
sta rej ka flar ni w Zdu nach od był się
ko lej ny fi nał Po gra ni cza Kul tur. Tra -
dy cyj nie dla miesz kań ców przy go to -
wa no sze reg atrak cji. Głów ny mi or -
ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Zdu -
now ski Ośro dek Kul tu ry oraz Urząd
Miej ski w Zdu nach.

Im pre za roz po czę ła się od otwar cia
Kier ma szu Rę ko dziel ni cze go i Ku li na -
riów Po wia to wych. Po ja wi ły się sto iska
z wy ro ba mi rę ko dziel ni czy mi oraz ofer tą
ga stro no micz ną kół go spo dyń wiej skich
z po wia tu. Na sto iskach zna la zły się m. in.
wy ro by ze słom ki, bi bu ły, wi kli ny oraz
drew na.

Moż na by ło wziąć udział w warsz ta -
tach rę ko dziel ni czych – sto lar skich, rzeź -
by w drew nie i garn car skich. Od wie dza -
ją cy po si la li się smacz ny mi, tra dy cyj ny mi
da nia mi re gio nal ny mi. W ra mach ku li -

na riów prze pro wa dzo no Fe sti wal Ser ni -
ka, czy li kon kurs na naj smacz niej szy wy -
piek. Pa tro nat ho no ro wy ob jął sta ro sta
kro to szyń ski, a na gro dy w kon kur sie
ufun do wał sa mo rząd po wia tu. Na bo -
isku przy zdu now skiej pod sta wów ce
dzia ła ła spe cjal na, peł na atrak cji, stre fa
za baw dla dzie ci. 

W po miesz cze niach by łej ka flar ni
udo stęp nio no wy sta wę ce ra mi ki, na któ -
rą zło ży ły się pra ce wy ko na ne pod -
czas X Mię dzy na ro do we go Ple ne ru Ce ra -
micz ne go. Na dzie dziń cu ar ty ści -ce ra mi -
cy pro wa dzi li in te gra cyj ne warsz ta ty ce ra -
micz ne dla dzie ci i mło dzie ży. Po nad to
za pre zen to wa no po kaz wy pa łu ce ra mi ki
w pie cach ziem nych. Z ko lei w ra -
mach II Fe sti wa lu Zduń stwa pu blicz ność
mo gła zo ba czyć po kaz bu do wy pie ca ka -
flo we go tra dy cyj ną me to dą zduń ską. 

Te go rocz ny, ju bi le uszo wy ple ner sta -
no wił za ra zem pod su mo wa nie i za -
mknię cie de ka dy, po nie waż dzię ki sta ra -
niom zdu now skich sa mo rzą dow ców
obiekt ka flar ni przej dzie grun tow ną mo -
der ni za cję i już nie dłu go ru szą tam pra ce
re mon to we.

Fi nał Po gra ni cza Kul tur ob fi to wał
tak że w wy stę py ar ty stycz ne. Na sce nie
ple ne ro wej za pre zen to wa ły się ze spół
Folk lor Bło nie, gru pa ka ba re to wa Ale
Bab ki z Roz dra że wa, ze spół Kro to sza nie,
du et Pró ba Cza su, czy li Sta ni sław Sze lą -
gow ski i Do ro ta Mar sza łek, oraz ka pe la ze

Szczyr ku – Gó ral ska Ho ra. Zwień cze -
niem fi na łu Po gra ni cza Kul tur był wy stęp
gwiaz dy wie czo ru – for ma cji Ka ba ret Za -
chod ni.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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27 lip ca na te re nie Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie
Wlkp. od by ła się uro czy stość z oka zji
Dnia Dział kow ca oraz ju bi le -
uszu 195-le cia ogro dów. Przy oka zji
pod pi sa no akt erek cyj ny pod bu do -
wę no we go Do mu Dział kow ca.

Naj pierw od śpie wa no hymn dział -
kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”. Na -
stęp nie Mi ro sław Wit kow ski, pre zes
ROD w Koź mi nie Wlkp., po wi tał za pro -
szo nych go ści, m. in. przed sta wi cie li
władz okrę go wych Związ ku Dział kow -
ców, gmi ny Koź min Wlkp., rad nych po -
wia to wych czy se na to ra Łu ka sza Mi ko łaj -
czy ka, któ ry od czy tał list gra tu la cyj ny dla
dział kow ców od pre mie ra Ma te usza Mo -
ra wiec kie go. Za słu żo nym dział kow com
wrę czo no od zna cze nia. 

Przy po mnia no tak że bo ga tą hi sto rię
te go miej sca, któ rą opra co wał Ste fan Kaź -
mier czak – kro ni karz ho no ro wy. Jak się
oka zu je, koź miń skie ogro dy są naj star sze
w Pol sce oraz Eu ro pie. Pierw sza wzmian -
ka na ich te mat po cho dzi z 7 li sto pa -
da 1575 ro ku w do ku men cie wy da nym
przez An drze ja Gór kę na zam ku koź miń -
skim. – Tym że miesz cza nom na szym, ich
na stęp com przy własz cza my, za pi su je my
na po trze by Rzecz po spo li tej Pol skiej Miej -
skiej, oko ło Mia sta na sze go wiel kie go
Koź mi na, z któ rych ogro dów czynsz weź -
mie na rok po dług tak sy te goż ro ku przez

przy się głych Rad ców za rzą dza my, po sie -
dzi cie le onych pła cić wie czy ście po win -
ni – na pi sa no w do ku men cie. 

Nie wia do mo, ile osób wte dy mia ło
tam ogród – ta kie wia do mo ści nie za cho -
wa ły się w do ku men tach. Dla te go ofi cjal -
nie hi sto rię ROD li czy się od 14 czerw -
ca 1824 ro ku. Wte dy spo rzą dzo no „Ac ta
wy mia ru ogro dów na Bło niu le żą cych”.
Za cho wa ła się tak że imien na li sta pierw -
szych wła ści cie li dzia łek, z któ rej wy ni ka,
że ogro dy do sta ło wów czas 233 dział kow -
ców. Wy mia ry po da no w łok ciach – od Ko -
ścio ła Św. Trój cy do Bło nia 830 łok ci, sze ro -

kość na to miast wy zna czo no na 350 łok ci.
Ory gi nał te go do ku men tu prze cho wy wa -
ny jest w Ar chi wum Pań stwo wym w Ka li -
szu. Ko lej ne wpi sy po cho dzą z 16 paź -
dzier ni ka 1841 ro ku, kie dy pod czas po sie -
dze nia re pre zen tan tów mia sta oma wia ny
był „In te res wzglę dem ka me ral nych ogro -
dów dla miesz kań ców oraz two rzyć się ma -
ją cym związ kiem wzglę dem po lep sze nia
kul tu ry go spo dar czej”. 

Rok póź niej po wstał szkic lo ka li za cji
ogro dów dział ko wych na ob sza rze Koź mi -
na, pod pi sa ny przez bur mi strza Teo do ra
Ju liu sza Kran za. Na to miast 8 sierp -

nia 1853 ro ku za twier dzo no po dział ogro -
dów, ich wiel kość oraz wy so kość opłat
za użyt ko wa nie. Wiel kość ogro du nie mo -
gła prze kra czać 6 za go nów, tj. 1200 m2,
zaś opła tę rocz ną usta lo no na 1 srebr ny
grosz za za gon. Ko lej ny po dział dzia łek od -
był się 21 li sto pa da 1927 ro ku. Po wierzch -
nia zo sta ła zmniej szo na do mak sy mal -
nie 650 m2. Zie mię do sta ło wów czas 259
osób. Ogro dy dział ko we przy zna wa no
oso bom bied nym, aby mo gły upra wiać
wa rzy wa i owo ce i w ten spo sób uzu peł -
niać bra ki w do mo wych spi żar niach.

W 1936 ro ku ubo ga lud ność do ma -
ga ła się ko lej ne go po dzia łu grun tów
i zmniej sze nia dzia łek do 500 m2, że by
wię cej osób mo gło je upra wiać. Bur mistrz
Ja nusz Pod lew ski pod jął ta ką de cy zję. Do -
dat ko wo na każ dej dział ce po sa dzo no
po dwa krza ki agre stu i po rze czek oraz
dwa drzew ka owo co we. Mia sto wy da ło
też za le ce nie, aby prócz ziem nia ków dział -
ko wi cze sa dzi li wa rzy wa i kwia ty. W cza -
sie oku pa cji dział ki użyt ko wa li Po la cy,
a Niem cy spra wo wa li nad ni mi nad zór. 29
ma ja 1946 ro ku roz po czął się no wy etap
w dzia łal no ści ogro du. Za rząd mia sta
usta lił no wą wy so kość opłat, ogród zna lazł
się w Okrę go wym Związ ku To wa rzystw
Ogro dów i Osie dli Dział ko wych Woj. Po -
znań skie go i no sił na zwę To wa rzy stwo
Ogro dów Dział ko wych w Koź mi nie. Wte -
dy też za czę ły się in we sty cje – bu do wa
stró żów ki i mu ro wa ne go WC. W ko lej -
nych la tach po sta wio no ma ga zyn, wy bu -
do wa no czte ry stud nie, w ogród ku jor da -
now skim urzą dzo no pia skow ni cę, wsta -
wio no huś taw ki. Obec nie ROD w Koź mi -
nie Wlkp. li czą 15 ha, na któ rych użyt ko -
wa nych jest 299 dzia łek.

Po ofi cjal nej czę ści mia ło miej sce
wspól ne gril lo wa nie i za ba wa z koź miń -
skim du etem Ty i Ja.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

KOŹMIN WLKP.

Najstarsze ogrody w Polsce
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Na czas wa ka cji Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. przy go to wa ła
bo ga tą ofer tę wy po czyn ku. W pierw -
szym ty go dniu zor ga ni zo wa no pół -
ko lo nie, a w dru gim ko lo nie w Gó -
rach Zło tych. Let ni wy po czy nek zo -
stał do fi nan so wa ny z bu dże tu gmi -
ny. Z ofer ty sko rzy sta ło 52 dzie ci.

Uczest ni cy pół ko lo nii „na spor to wo”
spę dzi li pięć ak tyw nych dni. By li na miej -
skim ba se nie, uda li się na wy ciecz kę
do Go łu cho wa i Ostro wa Wiel ko pol skie -
go, gdzie pró bo wa li swo ich sił w par ku li -
no wym i na tram po li nach. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li tak że rajd ro we ro wy do Ska -
ło wa, gdzie na dzie ci cze ka ła gril lo wa -
na kieł ba ska oraz słod ki po czę stu nek. 

Był też wy jazd do Po zna -
nia – do Clim bing Spot, czy li na ścian kę
wspi nacz ko wą, gdzie pod czuj nym okiem
in struk to rów ma li spor tow cy pod no si li
swo ją spraw ność fi zycz ną po przez roz wi -
ja nie po czu cia rów no wa gi, pew no ści sie -
bie i ko or dy na cji ru chów oraz prze ła my -
wa li ba rie ry lę ku wy so ko ści. W go dzi nach
po po łu dnio wych koź miń scy ucznio wie
spę dzi li czas w Ni ku Bow ling na krę glach. 

Przy go to wa no tak że spraw no ścio wą
grę „Cha os” oraz miej skie pod cho dy. Ale
to nie wszyst ko, bo prócz za jęć spor to wo -
-re kre acyj nych ucznio wie mie li oka zję
brać udział za ję ciach pla stycz nych czy
pro fi lak tycz nych. 

Nad pra wi dło wym prze bie giem pół -
ko lo nii czu wa li Ma rze na Adam kie wicz
(kie row nik) oraz Ma rze na Tom czak, Han -
na Szy mu ra, Iza be la Kaź mier czak, Mał go -
rza ta Le wan do wicz, An na Fi li piak,
Agniesz ka Ma ry niak i Mag da le na Du bisz.

Na ko lo nie ucznio wie Je dyn ki wy -
bra li się w Gó ry Zło te do Ląd ka -Zdro ju.
Opie kę nad ni mi spra wo wa li Ja cek Za -
wod ny (dy rek tor SP nr 1) i Ewa Go stek
(na uczy ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go).
Dzie ci wę dro wa ły szla ka mi tu ry stycz ny -
mi, m. in. na Tro jak (766 m n. p. m.),
szczyt, na któ rym znaj du je się atrak cyj ny
punkt wi do ko wy.

Nie la da atrak cją by ła wy ciecz ka kra -
jo znaw cza po Re pu bli ce Cze -
skiej – „Ścież ka w ob ło kach”. Dzie ci wje -
cha ły wy cią giem krze seł ko wym na wy so -
kość 1116 m n. p. m., a póź niej prze szły
ko lej ne 55 m po plat for mie wi do ko wej,
aby po dzi wiać pięk ną gór ską pa no ra mę. 

W Ląd ku -Zdro ju dla uczest ni ków
przy go to wa no za ję cia z na uki czy ta nia
ma py, gór skie wę drów ki, za ba wy w aqu -
apar ku. Po nad to bra li udział w Mię dzy na -

ro do wym Fe sti wa lu Tań ca oraz w warsz -
ta tach ba le to wych. 

Dla uczniów koź miń skiej Je dyn ki by -
ły to dwa ty go dnie peł ne atrak cji i ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Wszy scy bez piecz nie
wró ci li do do mu.

– Po raz dru gi na sza ofer ta let nie go
wy po czyn ku dla uczniów skła da ła się
z pół ko lo nii i ko lo nii. Przy go to wa li śmy
dwu ty go dnio wy wy po czy nek, w któ rym
udział wzię ło 52 dzie ci. Był to czas pe łen
przy gód, atrak cji i ak tyw ne go wy po czyn -
ku. Ucznio wie pod opie ką ka dry pe da go -
gicz nej mie li moż li wość uczest ni czyć
w na szej ak cji let niej – „Wa ka cjach z Je -
dyn ką”. Za do wo lo ne i peł ne wra żeń dzie -
ci bez piecz nie wró ci ły do swo ich do -
mów – sko men to wał Ja cek Za wod ny, dy -
rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Dwa tygodnie pełne atrakcji

Na po cząt ku lip ca 25-oso bo wa gru -
pa dzie ci z po wia tu kro to szyń skie go
po raz siód my wy je cha ła na ko lo nie
let nie w ra mach pro jek tu „Wa ka cje
z Lions Club Kro to szyn”. Ko lo ni ści
uda li się do Czech. 

Przez ty dzień ko rzy sta li z uro ków
wa ka cji, bio rąc udział w kon kur sach, za ję -
ciach spor to wych, ta necz nych czy pro fi -
lak tycz nych. Był czas na re laks i od po czy -
nek, jak rów nież po zna wa nie no wych
miejsc. 

Głów ną atrak cją by ła sto li ca Czech.
W Pra dze obo wiąz ko wo trze ba by ło zo ba -
czyć kró lew ską dziel ni cę – Hrad cza ny,
Pa łac Kró lew ski i fran cu ski ogród Wal len -
ste ina. Spa cer słyn ną Zło tą Ulicz ką, jak
i mo stem Ka ro la wpra wił wszyst kich
w po zy tyw ny na strój. Sym pa ty cy lot nic -
twa swo ją wie dzę na te mat sa mo lo tów
mo gli po sze rzyć w Mu zeum Lot nic twa
Cy wil ne go i Woj sko we go Kbe ly. 

Ko lej ną atrak cją by ła po dróż ko le ją
z Ta nval du do Har ra cho va, aby zo ba czyć
słyn ny kom pleks skocz ni nar ciar skich

Čerťák. W Kar ko no skim Par ku Na ro do -
wym ko lo ni ści po dzi wia li wo do spad
Mum la vy, któ ry wy warł na wszyst kich
ogrom ne wra że nie. Z gó ry wi do ko wej
Ještěd dzie ci oglą da ły pa no ra mę pięk nych
Gór Izer skich. Na to miast w Li ber cu re -
lak so wa no się na kry tej pły wal ni.

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Kro to szy nie skła da ser decz ne po -
dzię ko wa nia Lions Clu bo wi Kro to szyn
za sfi nan so wa nie wy jaz du, współ pra cę,
wspar cie i po moc w or ga ni za cji ko lo nii
dla dzie ci i mło dzie ży.

– Lions Club Kro to szyn od wie lu lat
or ga ni zu je wa ka cje dla dzie ci z te re nu po -
wia tu kro to szyń skie go, któ rych los nie
oszczę dził. W ten spo sób na sza or ga ni za -

cja nie sie po moc po trze bu ją cym. Człon -
ko wie LCK, aby po zy skać środ ki na ten
pro jekt, or ga ni zu ją ba le, jar mar ki świą -
tecz ne i kon cer ty. Wszyst kie środ ki są
prze zna cza ne na po moc po trze bu ją cym.
Ser decz nie dzię ku je my tym wszyst kim,

któ rzy uczest ni czą w na szych ak cjach,
tym sa mym wspo ma ga jąc na sze pro jek ty
i po trze bu ją cych miesz kań ców na sze go
po wia tu – oznaj mia Ja cek Za wod ny
z Lions Clu bu Kro to szyn 

OPRAC. (AN KA)

LIONS CLUB KROTOSZYN

Wypoczywali w Czechach
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WYPOCZYNEK

Niezapomniany pobyt 
w Kotlinie Kłodzkiej

W dniach 18-27 lip ca 45-oso bo wa
gru pa dzie ci i mło dzie ży z Sul mie -
rzyc prze by wa ła na ko lo niach
w Dusz ni kach -Zdro ju. Uczest ni cy wy -
pra wy po zna wa li su dec kie atrak cje,
ucząc się jed no cze śnie, jak ak tyw nie
i po ży tecz nie spę dzać czas wol ny. 

Mło dzi sul mie rzy cza nie mie li oka -
zję za po znać się z hi sto rią i naj cie kaw szy -
mi miej sca mi trzech pięk nych uzdro -
wisk: Dusz nik -Zdro ju, Po la ni cy -Zdro ju
oraz Ku do wy -Zdro ju, w każ dym z nich
ra cząc się do dat ko wo wo da mi z lecz ni -
czych źró deł.

Dzię ki sprzy ja ją cej po go dzie przez ca -
ły czas to wa rzy szy ły ko lo ni stom za chwy -
ca ją ce su dec kie wi do ki. Peł ne uro ku oka -
za ły się wy ciecz ki do Skal ne go Mia sta
w Cze chach, a tak że na Szcze li niec i Błęd -
ne Ska ły. Roz le głą pa no ra mę po dzi wia no
rów nież ze schro ni ska „Pod Mu flo nem”
oraz pod czas prze jaz du przez Zie le niec.

Nie zmier nie cie ka wa oka za ła się wi -
zy ta w Mu zeum Kul tu ry Lu do wej Po gra -
ni cza Su dec kie go w Pstrąż nej, pod czas
któ rej oprócz zwie dza nia skan se nu ko lo -

ni ści wzię li udział w warsz ta tach pie cze -
nia chle ba. Z ko lei na Świę cie Pa pie ru
w za byt ko wej dusz nic kiej pa pier ni m. in.
moż na by ło na uczyć się czer pa nia i ozda -
bia nia pa pie ru czy skła da nia fi gu rek or -
gia mi. 

W trak cie ko lo nii nie za bra kło gier
świe tli co wych – w te ni sa sto ło we go, bi -
lard, pił ka rzy ki, cym ber ga ja oraz kar ty
czy gry plan szo we – i na po wie -
trzu – w siat ków kę, rin go, bad min to na,
pił kę noż ną. Do dys po zy cji był plac za -
baw. Przy go to wa no tak że za ję cia pla stycz -
ne. Wie lu wra żeń do star czy ły wszyst kim
pod cho dy i chrzest ko lo nij ny, a tak że zor -
ga ni zo wa ny na za koń cze nie qu iz wie dzy
ko lo nij nej.

Or ga ni za to rem wa ka cyj ne go wy jaz -
du dzie ci i mło dzie ży do Dusz nik -Zdro ju
by ła sul mie rzyc ka Miej ska Ko mi sja Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
któ ra sfi nan so wa ła wy po czy nek 28
uczest ni kom. Kie row ni kiem by ła Do ro ta
Woź niak, a funk cje wy cho waw czyń peł ni -
ły Lu cy na Ba na szak, Iza be la Bo chyń ska
i Agniesz ka Rud nic ka. 

OPRAC. (AN KA)
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25 lip ca do szło do po ża ru zbo ża
w miej sco wo ści Dzie li ce (gmi na Roz -
dra żew). Ogień za jął po wierzch nię
oko ło 6 hek ta rów. 

Na miej sce skie ro wa no sie dem za stę -
pów stra ży po żar nej – dwa z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz po jed nym z OSP w Roz dra że wie,
Koź mi nie Wlkp., Czar nym Sa dzie, Be ni -
cach i Chwa li sze wie.

Po żar bar dzo szyb ko się roz prze strze -
niał. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły na po -

da niu trzech prą dów ga śni czych na przy -
le głe upra wy oraz dwóch na pa lą ce się
zbo że i sło mę. Służ bom po ma gał rol nik,
two rząc sprzę tem rol ni czym pa sy ogra ni -
cza ją ce dal sze roz prze strze nia nie się

ognia. Po uga sze niu po ża ru spraw dzo no
ka me rą ter mo wi zyj ną ca ły te ren, do ga sza -
jąc przy oka zji po je dyn cze za rze wia. Jak
się oka za ło, ogień za jął po wierzch nię ok. 6
hek ta rów.         (NO VUS)

Na Sygnale12 WTOREK, 6 sierpnia 2019

NA DRODZE

Dwaj motocykliści zginęli na miejscu
W so bo tę, 3 sierp nia, oko ło go dzi -
ny 10.00, w po bli żu miej sco wo ści Or -
pi szew (gmi na Kro to szyn) do szło
do zde rze nia mo to cy kli stów z bu sem
do staw czym. Nie ste ty, ja dą cy mo to -
rem męż czyź ni po nie śli śmierć
na miej scu. Przy czy ny wy pad ku ba da
po li cja pod nad zo rem pro ku ra to ra.

Do zda rze nia wy sła no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, po jed nym z OSP Or pi szew
i OSP Biad ki, Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i po li cję. Stra ża cy za bez pie czy li
miej sce do lą do wa nia Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go. Udzie li li tak że kwa li fi -
ko wa nej pierw szej po mo cy oso bom po -
szko do wa nym. 

Le karz z Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go stwier dził zgon dwóch osób,
któ re po dró żo wa ły mo to cy klem. Trze ci
uczest nik zda rze nia, czy li kie row ca bu sa,
zo stał prze trans por to wa ny do szpi ta la. 

– Do zda rze nia do szło na dro dze
z Or pi sze wa do Jan ko wa Za le śne go. Jak
wstęp nie usta lo no, 25-let ni miesz ka niec
po wia tu ostrow skie go, ja dą cy mo to cy -
klem mar ki Ka wa sa ki wraz z pa sa że -
rem, 28-let nim miesz kań cem po wia tu

kro to szyń skie go, zde rzy li się czo ło wo z ja -
dą cym z na prze ciw ka bu sem mar ki Re -
nault, któ rym kie ro wał 33-let ni miesz ka -
niec po wia tu ostrow skie go. Sa mo chód
skrę cał w le wo, prze ci na jąc dro gę mo to cy -
kli stom. Kie row ca był trzeź wy, ale po bra -
no krew na za war tość al ko ho lu. Tra fił
do szpi ta la. Nie ste ty, dwój ka mo to cy kli -

stów zgi nę ła na miej scu – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, rzecz nik pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

Po za koń cze niu czyn no ści po li cyj -
nych usu nię to z dro gi roz bi te po jaz dy, po -
sprzą ta no po zo sta ło ści po wy pad ku,
po czym przy wró co no ruch na dro dze. 

(NO VUS)

DZIELICE

Spłonęły
płody rolne

Do bar dzo nie bez piecz ne go zda rze nia
do szło 25 lip ca pod czas prac po lo -
wych w miej sco wo ści Wrot ków (gmi -
na Koź min Wiel ko pol ski). Po szko do -
wa ny zo stał mło dy męż czy zna.

Na miej sce wy sła no po jed nym za stę -
pie z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i z koź miń skiej OSP. Oka -
za ło się, że w ma szy nie rol ni czej – roz -
rzut ni ku – mię dzy wał ka mi uwię zio ny
jest mło dy męż czy zna. Po szko do wa ny był
przy tom ny i znaj do wał się pod opie ką Ze -

spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go.
Na miej sce przy je chał tak że pa trol po li cji. 

Stra ża cy przy uży ciu pod ręcz ne go
sprzę tu bu rzą ce go od krę ci li je den wa łek
ro bo czy ma szy ny, co umoż li wi ło wy cią -
gnię cie po szko do wa ne go i prze nie sie nie
go do ka ret ki po go to wia, w któ rej wy ko -
na no czyn no ści opa trun ko we. 

Na miej sce le ciał śmi gło wiec Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go, w związ -
ku z czym wy zna czo no te ren do lą do wa -
nia. Le karz pod jął de cy zję o prze trans -
por to wa niu oso by po szko do wa nej
do szpi ta la.

(NO VUS)

WROTKÓW

Wypadek podczas prac polowych
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10 sierp nia w par ku Woj ska Pol skie -
go od bę dą się za wo dy Pu cha ru Eu -
ro py w Su mo – Mię dzy na ro do we Mi -
strzo stwa Pol ski Po land Open 2019.
Im pre za po łą czo na bę dzie z ob cho -
da mi ju bi le uszu Pol skie go Związ ku
Su mo, któ ry ist nie je już 15 lat.

Prócz ry wa li za cji spor to wej im pre za
ma na ce lu po ka za nie miesz kań com na -
sze go mia sta, że Ja po nia to nie tyl ko su -
mo, ale cie ka wa i bo ga ta kul tu ra. W za wo -
dach we zmą udział spor tow cy z dzie się -
ciu re pre zen ta cji, m. in. z In dii, Nie miec,
Azer bej dża nu czy Es to nii. 

– Oczy wi ście wy sta wi li śmy naj moc -
niej szy skład. Więk szość za wod ni ków
uczest ni czą cych w tych za wo dach wy -
star tu je w mi strzo stwach świa ta w Osa ce.
Kro to szyń ski tur niej bę dzie dla nich
ostat nim spraw dzia nem przed wy jaz -
dem – po wie dział na nie daw nej kon fe -
ren cji pra so wej Da riusz Ro zum, pre zes
Pol skie go Związ ku Su mo.

Jed ną z atrak cji za wo dów bę dzie
moż li wość skosz to wa nia zu py chan ko -na -
be – ty po we go da nia dla wo jow ni ków su -
mo. Or ga ni za to rzy przy go tu ją rów nież
róż ne warsz ta ty, w trak cie któ rych przy -
bli ża na bę dzie kul tu ra Ja po nii. W pla -

nach są za ję cia z ka li gra fii. Bę dzie moż na
przy mie rzyć yuka tę, czy li lek ki strój uży -
wa ny w daw nych cza sach w Ja po nii, a tak -
że za po znać się z trud nym ję zy kiem Kra -
ju Kwit ną cej Wi śni. 

– Ca ły czas pra cu je my jesz cze
nad ofer tą dla naj młod szych ki bi ców,
chce my za dbać o to, aby każ dy był za do -
wo lo ny z przy go to wa nych atrak -
cji – przy zna ła Mag da le na Ko wal ska,
dy rek tor biu ra PZS. W ra zie nie sprzy ja -
ją cej po go dy za wo dy od bę dą się w ha li
wi do wi sko wo -spor to wej przy ul. Olim -
pij skiej. Cie ka wych atrak cji i spor to -
wych emo cji na pew no nie za brak nie.
Za pra sza my do ki bi co wa nia na szym za -
wod ni kom!

(LE NA)

SUMO 

Szykuje się wspaniałe widowisko 

KOLARSTWO 

Tym razem poza podium
Pod ko niec lip ca Krzysz tof Ku bik
wziął udział w ul tra ma ra to nie To ur
de Po mo rze. W tym trud nym wy ści -
gu kro to szyń ski ko larz za jął 19.
miej sce. 

By ła to już trze cia edy cja ma ra to nu,
któ re go tra sa pro wa dzi wo kół wo je wódz -
twa za chod nio po mor skie go i łącz nie li -
czy 725 km. W punk tach kon tro l nych or -
ga ni za to rzy za pew ni li za wod ni kom po si -
łek, wo dę czy miej sce na krót ką drzem kę.
Każ dy ro wer mu siał być wy po sa żo ny
w róż ne sprzę ty, gdyż za wod nik na tra sie
był po zo sta wio ny sa me mu so bie, ma jąc
je dy nie ślad tra sy w wer sji elek tro nicz nej
oraz pa pie ro wą ma pę. 

To ur de Po mo rze od by wa się co dwa
la ta, na prze mien nie z Bał tyk -Biesz cza dy
To ur. Wła śnie wte dy Krzysz tof Ku bik
zdo był brą zo wy me dal. W tym ro ku nie -
ste ty się nie uda ło. – Tym ra zem do po -
dium tro chę za bra kło. Mia łem ja sno za ry -
so wa ną stra te gię na ten wy ścig, jed nak
na bie żą co mu sia łem ją ko ry go wać. Nie
tre no wa łem w tym ro ku pod dłu gie dy -
stan se. Po je cha łem tam do brze przy go to -
wa ny, choć czu ję pe wien nie do syt – ko -
men tu je Ku bik. 

Po go da nie uła twia ła uczest ni kom za -
da nia. Od star tu zma ga li się z wia trem
pro sto w twarz i wy so ką tem pe ra tu rą.
Z ko lei pod wie czór ko la rzy zła pa ła bu rza
z ule wą. Kro to szy nia nin zma gał się też
z prze bi tą opo ną. Szyb ko wró cił jed nak
na tra sę po spraw nym ser wi sie. Aż 16
osób zre zy gno wa ło w nie któ rych punk -
tach kon tro l nych z dal szej ry wa li za cji. 

K. Ku bik po ja wił się na me cie po 29
go dzi nach i 55 mi nu tach, co po zwo li ło

mu za jąć 19. miej sce w ka te go rii open
w gro nie 150 za wod ni ków. – Chciał bym
po dzię ko wać Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie oraz bur mi strzo wi Fran -
cisz ko wi Mar szał ko wi za za ufa nie i oka za -
ne wspar cie. Dzię ki ta kie mu po dej ściu
władz miej skich do spor tu za wod ni kom
w na szym mie ście jest du żo ła twiej osią -
gać do bre wy ni ki. Nie mu szą bo wiem
mar twić się za ple czem. Je dy ne, na czym
mu szą się sku pić, to tre nin gi. Co do ma ra -
to nu, je cha ło mi się bar dzo do brze. Je -
stem za do wo lo ny z wy ni ku, choć wiem,
że mógł być nie co lep szy. Mo im głów nym
ce lem jest przy szło rocz ny Bał tyk -Biesz -
cza dy To ur. Je stem na sta wio ny na wal kę
o Pu char Pol ski w Ul tra ma ra to nach oraz
w Su per ma ra to nach Ko lar skich. W ubie -
głych la tach bez pro ble mu sta wa łem
na po dium w kla sy fi ka cji ge ne ral nej – do -
da je kro to szyń ski ko larz. 

(LE NA)



W mi nio ny week end ro ze gra -
no XI edy cję tur nie ju Sum mer Cup.
Po trzech wy gra nych z rzę du dru ży ny
A Se ree Tee tym ra zem Pu char La ta
zdo by li pił ka rze Pro -Me tu. 

W so bo tę na or li kach przy dep ta ku
oraz przy LO im. Hu go na Koł łą ta ja roz -
gry wa ne by ły me cze gru po we. Do fa zy
pu cha ro wej awan so wa ło osiem dru żyn.
Gru pę A wy grał Al ba tro sy Te am, a dru gą
lo ka tę za jął ze spół Cre ati ve. W gru pie B
rzą dził koź miń ski Pro -Met, a za nim upla -
so wa ła się eki pa Igloo. Gru pa C okrzyk -
nię ta zo sta ła „gru pą śmier ci”. Z niej awans
wy wal czy ły Pan com Zdu ny i A Se ree Tee,
czy li dwa naj lep sze ze spo ły za koń czo nych
nie daw no roz gry wek Play are ny. W gru -
pie D naj lep szy był Mar bud, a z dru giej
po zy cji awan so wa ła Gu an ta na me ra. 

W ćwierć fi na łach Pan com ograł 2: 1
Al ba tro sy, Pro -Met roz gro mił 4: 0 Gu an -
ta na me rę, eki pa AST po ko na ła 6: 2 Cre -

ati ve, a Mar bud wy grał 4: 1 z Igloo. W pół -
fi na łach Pro -Met nie dał szans Pan co mo -
wi, zwy cię ża jąc aż 4: 0, a Mar bud po ko nał
AST po rzu tach kar nych. Był to bar dzo
za cię ty po je dy nek. W pierw szej po ło wie
AST do mi no wa ło i do prze rwy pro wa dzi -
ło 1: 0. Dwie mi nu ty przed koń cem ry wa -
le do pro wa dzi li jed nak do re mi su. Do -
gryw ka rów nież nie przy nio sła roz strzy -
gnię cia i ko niecz ne by ły rzu ty kar ne. Le -
piej eg ze kwo wa li je gra cze Mar bu du i to
oni awan so wa li do fi na łu. W me czu
o trze cie miej sce dru ży na AST ogra ła 4: 1
zdu now ski Pan com.

Fi na li ści na de cy du ją ce spo tka nie
wpro wa dze ni zo sta li w asy ście naj młod -
szych pił ka rzy z Aka de mii Ta len tów.
Po pierw szej po ło wie 1: 0 pro wa dzi li koź -
mi nia nie. W dru giej od sło nie Mar bud
wy rów nał. Gdy wy da wa ło się, że po trzeb -
na bę dzie do gryw ka, je den z za wod ni ków
Pro -Me tu strze lił zwy cię skie go go la, ude -
rza jąc nie do obro ny z rzu tu wol ne go.

Gra cze z Ju tro si na pró bo wa li jesz cze
zmie nić re zul tat, ale osta tecz nie mecz za -
koń czył się zwy cię stwem 2: 1 ze spo łu
z Koź mi na Wlkp. 

Jak za wsze nie za bra kło na gród in dy -
wi du al nych. Wy róż nio no naj lep szych
gra czy czo ło wej czwór ki – Krzysz to fa Ra -
tyń skie go (Pro -Met), Do mi ni ka Sne lę
(Mar bud), Ka mi la Ku char skie go (A Se ree
Tee) i Mi ko ła ja Ko niecz ne go (Pan -
com). D. Sne la zgar nął też na gro dę dla
naj sku tecz niej sze go strzel ca. Za naj lep -
sze go bram ka rza uzna no Ja ku ba Po śled -
ni ka, na MVP tur nie ju wy bra no K. Ku -
char skie go, a naj lep szym za wod ni kiem
mło de go po ko le nia zo stał Ar tur Pau ter.
Z ko lei przed sta wi ciel Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN, któ ra by ła pa tro nem me -
dial nym tur nie ju, za naj lep sze go za wod -
ni ka uznał Ma te usza Wa cho wia ka. 

– W imie niu mo im oraz wszyst kich
or ga ni za to rów pra gnę po dzię ko wać każ -
de mu, kto przy czy nił się do te go,

by XI edy cja tur nie ju Sum mer Cup mo -
gła się od być. Uda ło nam się dzię ki cięż -
kiej pra cy. Sło wa wdzięcz no ści kie ru ję
rów nież do wszyst kich dru żyn, któ re do -
je cha ły na czas i po ka za ły kla sę na bo isku.
Po raz ko lej ny udo wod ni li śmy, że ze spo ły

za rów no z Kro to szy na, jak i z oko lic po -
tra fią grać w pił kę na bar dzo wy so kim po -
zio mie – pod su mo wał Do mi nik Gó ral,
je den z or ga ni za to rów Sum mer Cup.

(LE NA)
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Pro-Met zwycięzcą Summer Cup!

TRIATHLON

Krotoszynianie
startowali w Bydgoszczy

W ju bi le uszo wej, pią tej edy cji Enea
Byd goszcz Tria th lon ry wa li zo wa ło
po nad 4 ty sią ce za wod ni ków. W tym
gro nie zna la zło się czwo ro przed sta -
wi cie li na sze go mia sta. 

Ilość uczest ni ków te go rocz nej edy cji
by ła im po nu ją ca, tym bar dziej że bli sko
po ło wę z nich sta no wi li de biu tan ci. Za -
sko cze niem oka za ła się rów nież licz ba ki -
bi ców, by ło ich bo wiem pra wie 15 ty się cy.
Za wod ni cy ry wa li zo wa li na trzech dy -
stan sach: 1/8, 1/4 oraz 1/2 iron man. Przy -
go to wa no rów nież ry wa li za cje szta fet
i dru żyn oraz qu adra th lon. 

Bli sko 1,5 tys. za wod ni ków zmie rzy -
ło się z dy stan sem 1/4. Zwy cię żył z cza -

sem 01: 50: 10 Ro bert Wil ko wiec ki,
a wśród ko biet naj lep sza by ła Pau li na Ko -
twi ca z re zul ta tem 02: 01: 35. 

Na dy stan sie 1/2 trium fo wał Mi ko łaj
Luft z cza sem 03: 54: 56, a w gru pie pań
naj szyb sza oka za ła się An na Pa te rek z wy -
ni kiem 04: 27: 23. KS Kro tosz re pre zen -
to wa ło trzech za wod ni ków – Da mian
Wit kow ski (04: 35: 10), Pa weł Bła żu tycz
(05: 08: 56) oraz Ma ciej Sob ko wiak
(05: 55: 53). 

Z ko lei na tra sie 1/8 pierw sze miej sce
za jął Ro bert Czysz (57: 00), a naj lep szą
ko bie tą by ła Pau li na Kli mas (01: 02: 56).
Mo ni ka Sob ko wiak z Kro to szy na uzy ska -
ła czas 01: 19: 29. 

(LE NA)


