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� LUDZIE

Przepłakany pierwszy 

rok po narodzinach dziecka

Czytaj na str. 2

� KONTROWERSJE

Walczą o godność Polski

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

32. Zlot Motocykli

Ciężkich i Weteranów

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� NA SYGNALE

Szczęśliwy finał
poszukiwań 56-letniego
mężczyzny

Czytaj na str. 13

� SPORT

Piłkarski turniej dla dzieci
w Koźminie Wlkp.

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 11

BUSKERBUS

Niezwykli artyści na
krotoszyńskim rynku

Czytaj str. 10

LUTOGNIEW

Diecezjalno-powiatowe
święto plonów 

Czytaj str. 4

POLITYKA

W obronie 
tradycyjnej rodziny
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Dziś na na szych ła mach ko lej na
pu bli ka cja na te mat szcze pień. Tym
ra zem zgło si ła się do nas pew na ko -
bie ta, miesz kan ka jed ne go z miast
Wiel ko pol ski, by opo wie dzieć, co spo -
tka ło ją i jej ro dzi nę. Na sza roz mów -
czy ni pro si ła o ano ni mo wość, w związ -
ku z czym w ni niej szym ar ty ku le nie
po da je my imion i na zwisk głów nych
bo ha te rów tej smut nej opo wie ści. 

– Na sze dziec ko przy szło na świat
w 2018 ro ku – opo wia da ko bie -
ta. – Wraz z mę żem by li śmy scep tycz -
nie na sta wie ni do szcze pień, sły sząc
wie le o NOP -ach, czy li nie po żą da nych
od czy nach po szcze pien nych. Ni gdy
nie po my śle li by śmy, że ta ki dra mat
do tknie tak że nas. 

Na sza roz mów czy ni twier dzi, iż
od po cząt ku bar dzo wy mu sza no
na niej zgo dę na szcze pie nie. – Gdy się
nie zgo dzi łam, by łam źle trak to wa -
na – mó wi. – Chy ba w trze ciej do bie
oka za ło się, że sy nek ma za ka że nie mo -
czo wo du. Był na an ty bio ty kach. Wte -
dy przy szli do mnie le ka rze, „pro sząc”,
bym za szcze pi ła dziec ko „cho ciaż”
na wi ru so we za pa le nie wą tro by ty pu
B, po nie waż ko niecz nie te raz mu sia ło
zo stać prze trans por to wa ne do in ne go
szpi ta la, a w prze ciw nym ra zie nikt go
nie przyj mie. Na nic zda ły się mo je tłu -
ma cze nia. Śmia li się ze mnie, że mam
in for ma cje z Go ogle. Sy tu acja zo sta ła
przed sta wio na tak dra ma tycz nie, iż
w koń cu się zgo dzi łam. Nie ste ty, do -
pie ro póź niej do wie dzia łam się, że nie

moż na uza leż niać przy ję cia do szpi ta la
lub ope ra cji od wy ko na nia szcze pień.

Ko bie ta pod ję ła de cy zję na tych -
miast, al bo wiem wte dy – co oczy wi -
ste – li czy ło się do bro dziec ka. – Te raz
wiem, że żad na ope ra cja nie by ła po -
trzeb na. Był to zwy kły blef, że by „za -
chę cić” mnie do oka le cze nia dziec -
ka – oznaj mia ma ma chłop ca. – Osta -
tecz nie na szcze pie nie się nie zgo dzi li -
śmy po in ter wen cji mę ża. Ty le że le ka -
rze zro bi li, jak chcie li – za szcze pi li
dziec ko bez na szej zgo dy, pod czas za -
ka że nia i bra nia an ty bio ty ku. 

Na stęp ne go dnia skó ra chłop ca
mia ła od cień żół to -zie lo ny. Je go oczy
też. Pła kał strasz nie. Ro dzi ce przy zna ją,
że żad ne dziec ko na ca łym od dzia le nie
pła ka ło tak jak ich sy nek. Przed szcze -
pie niem chło piec pod no sił głów kę
na bo ki i do gó ry. – Ja nie zwró ci łam
na to uwa gi, bo to mo je pierw sze dziec -
ko, ale pa ni, któ ra ze mną le ża ła, by ła
pod wra że niem umie jęt no ści i si ły na -
sze go ma lusz ka – opo wia da na sza roz -
mów czy ni. 

Po szcze pie niu dziec ko le ża ło już
nie ru cho mo... – Le ka rze oraz pie lę -
gniar ki nie po zwa la li być przy nim, kie -
dy mia ło po bie ra ną krew. Wła ści wie
przy no si li go, kie dy chcie li... – kon ty -
nu uje ko bie ta. – Kie dy oka za ło się, że
z dziec kiem jest źle, że bi li ru bi na jest
za wy so ka, że ist nie je po dej rze nie
uszko dzo nej wą tro by, zde cy do wa no
się prze trans por to wać na sze go syn ka
ka ret ką do szpi ta la wo je wódz kie go. Pie -
lę gniar ka za py ta ła, czy ochrzcić go

przed wy jaz dem. Oczy wi ście zgo dzi -
łam się, za dzwo ni łam po mę ża, bo to
prze cież waż na chwi la. Ale gdy spy ta -
łam, kie dy mo że my go ochrzcić, do wie -
dzia łam się, że... ona już to zro bi ła sa ma. 

Pierw szy mie siąc ży cia chłop czyk
spę dził w szpi ta lu, a je go ma ma co -
dzien nie do jeż dża ła 80 km. – W su -
mie by li śmy w sze ściu szpi ta lach,
od Po zna nia po War sza wę – opo wia da
ko bie ta. – Za każ dym ra zem mó wi -
łam, że po dej rze wam, iż „spraw cą” jest
szcze pion ka. Nikt te go nie chciał słu -
chać. Prze cież wą tro ba nie uszko dzi ła
się sa ma! Nikt nie zgło sił NOP. W szpi -
ta lach spę dzi li śmy w su mie trzy mie -
sią ce, a zda je się, że już po mie sią cu
dziec ko kwa li fi ku je się do cięż kie go
NOP -u. Le ka rze wy my śla li cho ro by
ge ne tycz ne, me ta bo licz ne... Dziec ko
mia ło być śle pe, głu che, a te raz sły szy
każ dy sze lest roz pa ko wy wa nych cia -
stek i wy cią ga rę kę.

W jed nym z war szaw skich szpi ta li
ko bie ta uda ła się na roz mo wę z pa nią
psy cho log, ocze ku jąc pod nie sie nia
na du chu. – Pa ni psy cho log za pro po -
no wa ła, abym od da ła dziec ko do ad op -
cji, bo – „sko ro je stem ład na i mą dra, to
na pew no chcia łam mieć zdro we
i pięk ne dziec ko”. Nie mo głam słu chać
tych bzdur. Ale ta pa ni udzie li ła mi ko -
lej nej „zło tej ra dy”, mó wiąc, że bym
za bar dzo nie roz czu la ła się nad so bą,
po nie waż te ścio wa bę dzie chcia ła ode -
brać mi dziec ko, gdy zo ba czy, w ja kim
je stem sta nie. Wy szłam z ga bi ne tu sko -
ło wa na i zszo ko wa na, al bo wiem ta kich

re we la cji się nie spo dzie wa łam – wspo -
mi na na sza roz mów czy ni.

Do da je tak że, że wsze la cy spe cja li -
ści twier dzi li, iż to uszko dze nie wą tro -
by do ni cze go im nie pa su je. Jed no cze -
śnie ab so lut nie wy klu cza li, że przy czy -
ną mo że być szcze pie nie. – Dziec ko
mia ło mak sy mal nie po ziom bi li ru bi -
ny 20. ALT i AST ok. 400 (nor ma
do ok. 70), GGTP ok. 3000 (nor ma
do ok. 200) – wy li cza ko bie -
ta. – Od czwar te go mie sią ca ży cia syn -
ka le czy dok tor, któ ry – śmia ło to mo -
gę po wie dzieć – ura to wał mu ży cie. To
le karz z nie sa mo wi tą wie dzą. Ma jąc
ter mi ny na oko ło rok do przo du, przy -
jął nas w cią gu kil ki dni, kie dy do wie -
dział się o cięż kim sta nie zdro wia na -
sze go dziec ka. Od dzwa niał na wet póź -
nym wie czo rem, by wszyst ko wy ja śnić
i nas uspo ko ić.

Obec nie dziec ko przyj mu je du żo
kosz tow nych su ple men tów. Jak wia do -
mo na sze pań stwo nie prze wi du je od -
szko do wań dla dzie ci cho rych po szcze -
pie niu. – Ro bi my wszyst ko, że by syn -
ko wi ży ło się ła twiej, mniej bo le śnie, ale
ma np. swę dzą cą skó rę, grud ki na pal -
cach na sku tek cho le sta zy, czy li cho rej
wą tro by, któ ra za trzy mu je żółć – tłu -
ma czy ma ma chłop ca. – Od kąd bie rze
du że daw ki wi ta min – czy li od ro ku,
nie był cho ry, a kie dy słu cha li śmy spe -
cja li stów od cho rób wą tro by, dziec ko
by ło czę sto prze zię bio ne, mia ło moc ne
za pa le nia oskrze li. Te raz nie cho ru je,
na wet prze by wa jąc z prze zię bio ny mi. 

Chłop czyk ma po nad rok, a wciąż

nie cho dzi ani nie racz ku je, uczy się sia -
dać. – Wte dy, gdy in ne dzie ci się roz -
wi ja ły, on wal czył o ży cie – stwier dza
na sza roz mów czy ni. – Ro bi ma łe po -
stę py, ale cie szy my się, że w ogó le są.
Wszyst ko przy cho dzi mu bar dzo cięż -
ko, mu si w to wło żyć ogrom ną ilość
cza su i chę ci. In ni ro dzi ce cie szą się, że
ich dzie ci sia da ją, cho dzą, a my cie szy -
my się, że w ogó le z na mi jest. 

Ro dzi ce zde cy do wa li się zło żyć po -
zew prze ciw ko le ka rzo wi, któ ry za -
szcze pił cho re dziec ko. – Prze cież wie -
dział, że nie szcze pi się kil ku lat ka z ka ta -
rem, no wo ro dek z za ka że niem też od -
bie ga od za le ceń – oznaj mia ko bie -
ta. – Okła mał nas izro bił coś wbrew na -
szej wo li. Re pre zen tu je nas me ce nas,
któ ry jest zna ny z pro wa dze nia te go ty -
pu spraw. Ma my na dzie ję, że uda nam
się wy wal czyć spra wie dli wość dla nas,
dla na sze go dziec ka i in nych po szko do -
wa nych. Mam kon takt z oso bą, któ rej
dziec ko już nie ży je po tej szcze pion ce.
Naj pierw za czę ły prze sta wać funk cjo -
no wać ner ki i wą tro ba, a póź niej też ser -
ce. Są też dzie ci z du ży mi uszko dze nia -
mi, ale na szczę ście ży ją. Nie wia do mo,
co sta ło by się z mo im dziec kiem, gdy by
do sta ło na stęp ną szcze pion kę, rów nież
obo wiąz ko wą, jesz cze w szpi ta lu... A co
gdy by było szczepione we dług ka len da -
rza szcze pień..?

Pierw szy rok, kie dy to ro dzi ce po -
win ni się cie szyć z na ro dzin dziec ka,
dla bo ha te rów tej hi sto rii był prze pła -
ka ny i w du żej czę ści spę dzo ny w szpi -
ta lach. – In ne ma my jeź dzi ły na spa ce -
ry, a ja mo dli łam się w szpi ta lach, że by
mi dziec ko nie umar ło... – koń czy swo -
ją opo wieść ma ma po nad rocz ne go
syn ka.

(AN KA)

LUDZIE

Wywalczyć sprawiedliwość...



W Kro to szy nie, jak rów nież w wie lu in -
nych mia stach w Pol sce, ru szy ła ak cja
„#Nie Dla Rosz czeń”, zor ga ni zo wa na
przez człon ków Ro ty Nie pod le gło ści,
na le żą cej do Sto wa rzy sze nia Marsz
Nie pod le gło ści. Zbie ra ne są pod pi sy
oby wa te li pod li stem, któ ry ma być zło -
żo ny na rę ce Do nal da Trum pa – pre zy -
den ta USA, z żą da niem uchy le nia
usta wy JUST/447.

JUST ACT 447, czy li Usta wa
o nie zwłocz nym uczy nie niu spra wie -
dli wo ści oca lo nym z Ho lo cau stu, któ -
rym nie za dość uczy nio no ich strat,
zo sta ła uchwa lo na przez Kon gres Sta -
nów Zjed no czo nych w kwiet -
niu 2017 ro ku, a we szła w ży cie 2018
ro ku. Jej ce lem jest wspar cie przez ad -
mi ni stra cję Sta nów Zjed no czo nych
w ska li mię dzy na ro do wej dzia łań słu -
żą cych ure gu lo wa niu sta tu su praw ne -
go mie nia po zo sta łe go po ofia rach
Ho lo cau stu. Usta wa mó wi rów nież
o krze wie niu wie dzy o Za gła dzie, jej
przy czy nach i kon se kwen cjach. Do li -
sto pa da 2019 De par ta ment Sta -
nu  ma przed sta wić Kon gre so wi jed -
no ra zo wy ra port o sta nie re ali za cji
nie wią żą cej De kla ra cji Te re ziń skiej,
sy gno wa nej 30 czerw ca 2009
przez 46 państw, w tym Pol skę.

Po ja wia się w niej kwe stia tzw.
mie nia bez spad ko we go, czy li ma jąt ku
po zo sta wio ne go przez ofia ry Ho lo -
cau stu, po któ rych nie ma spad ko bier -
ców, a któ re na mo cy pra wa na le żą
do skar bu pań stwa. Mie nie to, zgod -
nie z usta wą, ma „słu żyć ja ko pod sta -
wa do speł nie nia po trzeb ma te rial -
nych, znaj du ją cych się w po trze bie
ofiar Ho lo cau stu i za pew nie nia cią głej
edu ka cji o Ho lo cau ście, je go przy czy -
nach i kon se kwen cjach”. 

We dług or ga ni za to rów ak cji
„#Nie Dla Rosz czeń” usta wa JUST
ACT 447 mo że spo wo do wać na ci ski
dy plo ma cji ame ry kań skiej na pań stwa

eu ro pej skie w ce lu przy spie sze nia dzia -
łań słu żą cych prze ka za niu mie nia
na rzecz or ga ni za cji ży dow skich. Nie
trak tu ją rów nież po waż nie za pew nień
pol skie go rzą du w spra wie ACT 447,
we dle któ re go żad ne ne go cja cje w tej
spra wie nie są pro wa dzo ne.

– Do chwi li obec nej żad na mię -
dzy na ro do wa or ga ni za cja re sty tu cji
mie nia ofiar Ho lo cau stu nie zgło si ła
kon kret nych kwot rosz czeń wo bec
Pol ski. Licz by, któ re po ja wia ją się
w pra sie ma ją je dy nie cha rak ter spe ku -
la cji i nie po sia da ją opar cia w fak tach.
De par ta ment Sta nu USA w kon tak -
tach ze stro ną pol ską nie pod no si spra -
wy mie nia bez spad ko we go ja ko od ręb -
nej kwe stii zwią za nej z re sty tu cją mie -
nia ofiar Ho lo cau stu. Przed sta wi cie le
ad mi ni stra cji ame ry kań skiej wska zu ją
na to miast re gu lar nie na spra wę re sty -
tu cji mie nia ja ko waż ną kwe stię wy ma -
ga ją cą ure gu lo wa nia, ze wzglę du
na oby wa te li ame ry kań skich – ofia ry
Ho lo cau stu, któ rych ta spra wa do ty -
czy. Rząd RP stoi na sta no wi sku, że
część rosz czeń oby wa te li ame ry kań -
skich zwią za nych z na cjo na li za cją mie -
nia po II woj nie świa to wej zo sta ła ure -
gu lo wa na umo wą in dem ni za cyj ną
z USA z 1960 r. Na le ży jed nak uści ślić,
że w świe tle pra wa umo wa ta roz wią -
zu je spra wę rosz czeń tyl ko ta kich osób,
któ re by ły już oby wa te la mi USA
w mo men cie na cjo na li za cji ich mie nia
przez wła dze ko mu ni stycz ne w Pol sce
i po zo sta wa ły oby wa te la mi ame ry kań -
ski mi do mo men tu za war cia ukła du
w 1960 r. Wszel kie po zo sta łe po ten -
cjal ne rosz cze nia dzi siej szych oby wa te -
li ame ry kań skich, któ rzy nie po sia da li
oby wa tel stwa ame ry kań skie go w mo -
men cie na cjo na li za cji mo gą być i są
roz pa try wa ne w po stę po wa niu są do -
wym lub ad mi ni stra cyj nym zgod nie
z re gu la cja mi i pro ce du ra mi prze wi -
dzia ny mi w pol skim sys te mie praw -
nym. Usta wa JUST ACT, ja ko część

we wnętrz nej le gi sla cji ame ry kań skiej,
nie ro dzi żad nych obo wiąz ków dla in -
nych państw, w szcze gól no ści nie sta -
no wi pod sta wy praw nej do wy su wa -
nia rosz czeń praw nych w sto sun ku
do mie nia w Pol sce, na le żą ce go do by -
łych wła ści cie li lub ich spad ko bier ców
ame ry kań skich. Nie za leż nie od nie -
wią żą ce go cha rak te ru usta wy, pol ska
dy plo ma cja re gu lar nie pod no si tę spra -
wę w kon tak tach z part ne ra mi ame ry -
kań ski mi, wska zu jąc rów nież na po -
stu la ty sy gna li zo wa ne przez Po lo nię
ame ry kań ską. Jesz cze w okre sie prac
nad JUST ACT Am ba sa da RP w Wa -
szyng to nie kon sul to wa ła wy ko rzy sty -
wa ną przez ame ry kań ską Po lo nię ar gu -
men ta cję w ce lu za pew nie nia, że usta -
wa nie bę dzie od no sić się wprost
do Pol ski, ani nie bę dzie za wę żać
przed mio tu spra wy wy łącz nie do na -
sze go kra ju – czy ta my w od po wie dzi
pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Spraw Za gra nicz nych Pio tra Waw rzy -
ka w związ ku in ter pe la cją zło żo ną
przez po sła Ro ber ta Win nic kie go 28
lu te go 2019 ro ku.

Or ga ni za to rzy ak cji „#Nie Dla -
Rosz czeń” w li ście kie ro wa nym do Do -
nal da Trum pa wska zu ją, że usta wa
kon gre su nie ma żad nych pod staw
praw nych za rów no w Pol sce, jak
i w USA czy in nych kra jach eu ro pej -
skich. – Jest nie zgod na z pol skim pra -
wem – art. 935 Ko dek su cy wil ne go,
któ ry sta no wi: „Je że li ostat nie go miej -
sca za miesz ka nia spad ko daw cy w Rze -
czy po spo li tej Pol skiej nie da się usta lić
al bo ostat nie miej sce za miesz ka nia
spad ko daw cy znaj do wa ło się za gra ni -
cą, spa dek przy pa da Skar bo wi Pań stwa
ja ko spad ko bier cy usta wo we -
mu” – czy ta my w li ście skie ro wa nym
do pre zy den ta Sta nów Zjed no czo -
nych. – Jest tak że sprzecz na z eu ro pej -
skim sys te mem praw nym, któ ry wy -
wo dzi się z pra wo daw stwa rzym skie -
go. Pol skie przed wo jen ne pra wo daw -

stwo chro ni ło każ de go oby wa te la bez
wzglę du na je go po cho dze nie. Niem cy
po zwy cię skiej kam pa nii w Pol sce
w 1939 r. wpro wa dzi ły na by łym te ry -
to rium Pol ski swo je wła sne usta wo -
daw stwo, któ re nie wi dzia ło żad nej
róż ni cy w spo so bie li kwi da cji Po la ków
i Ży dów. Tym bar dziej Pol ska i Po la cy
nie mo gą od po wia dać za pra wo, któ re
wpro wa dził na te re nach pol skich nie -
miec ki oku pant. Wszyst kie rze tel ne
ba da nia hi sto rycz ne po ka zu ją zgod nie,
że Po la cy i Ży dzi by li ofia ra mi Niem -
ców. W związ ku z po wyż szym nie do -
pusz czal ne są ja kie kol wiek na ci ski ze
stro ny dy plo ma cji USA. Nie mo że my
ich trak to wać ina czej niż pró bę wy mu -
sze nia i wy łu dze nia pie nię dzy od Po la -
ków. (…) 1 wrze śnia 1939 ro ku agre sja
Nie miec na Pol skę roz po czę ła II Woj nę
Świa to wą. Po la cy ja ko pierw si prze ciw -
sta wi li się im pe rial nym am bi -
cjom III Rze szy, któ re pod sy ca ne by ły
przez zbrod ni czą ide olo gię na zi zmu.
Już 17 wrze śnia na pod sta wie taj ne go
pak tu Rib ben trop -Mo ło tow do Pol ski
wkro czy ło woj sko so wiec kie. Hi tler
i Sta lin ra zem do ko na li po dzia łu Pol -
ski, na rzu ca jąc jej oby wa te lom ter ror,
prze moc i wła sne pra wa. Po la cy przez
ca ły okres II Woj ny Świa to wej nie
stwo rzy li od dzia łów woj sko wych, któ -
re by ko la bo ro wa ły z na zi sta mi. By li -
śmy wy jąt kiem na ma pie Eu ro py.
Przed wo jen ne pol skie pra wo chro ni ło
pra wa mniej szo ści ży dow skiej. Do pie -
ro po po raż ce pol skie go woj ska we
wrze śniu 1939 ro ku i upad ku rzą du
pol skie go oraz prze ję cia wła dzy przez
na zi stów Niem cy wpro wa dzi ły ra si -
stow skie pra wo. Ko lej nym kro kiem
nie miec kiej ma chi ny zbrod ni by ła za -
gła da na ro dów. Do jej prze pro wa dze -

nia po słu ży ła usta wa nie miec ka z 4
grud nia 1941 r., zwa na Po len stra -
frecht sve rord nung, któ ra pod po rząd -
ko wy wa ła Po la ków i Ży dów nie miec -
kie mu usta wo daw stwu. W trak cie
oku pa cji po wsta ło Pol skie Pań stwo
Pod ziem ne, któ re pod le ga ło Rzą do wi
RP na uchodź stwie. Obok funk cjo nu -
ją ce go taj ne go szkol nic twa, or ga ni zo -
wa nia ar mii, two rze nia or ga ni za cji ży -
cia kul tu ral ne go i po li tycz ne go, dzia ła -
ły na te re nie oku po wa nych ziem cy wil -
ne i woj sko we są dy pod ziem ne. Ka ra ły
one śmier cią nie miec kich zbrod nia rzy
i Po la ków ko la bo ru ją cych z oku pan ta -
mi. Po la cy stwo rzy li tak że spe cjal ną or -
ga ni za cję po mo cy Ży dom o na zwie Że -
go ta. Dzia ła ją cy w struk tu rach Pań -
stwa Pod ziem ne go wy wiad z na ra że -
niem ży cia zdo by wał taj ne pla ny wro -
ga i in for ma cje do ty czą ce za gła dy Ży -
dów. To Po la cy pierw si po in for mo wa -
li świat o ma so wych mor dach, jed nak
nikt nie od po wia dał na na sze we zwa -
nia. Pań stwo pol skie do zna ło nie wy -
obra żal nych strat w la tach 1939-1945,
któ re do dziś cięż ko po li czyć. Wie le
miast zo sta ło zrów na nych z zie mią,
w tym na sza sto li ca – War sza wa. Stra -
ci li śmy naj więk szą część na szej po pu la -
cji sprzed woj ny, po nie waż za rów no
Niem cy, jak i So wie ci wy mor do wa li
więk szość pol skich elit. Żoł nie rze Pol -
scy zdo by li Mon te Cas si no i bro ni li
bry tyj skie go nie ba. Pol scy więź nio wie
nie miec kich obo zów kon cen tra cyj -
nych or ga ni zo wa li ruch opo ru, nio sąc
po moc rów nież Ży dom. Ci wszy scy
pol scy bo ha te ro wie stra ci li zna cze nie.
Po za koń cze niu woj ny alian ci ogło si li
zwy cię stwo. Miej sce Po la ków u bo ku
alian tów za ję li So wie ci – so jusz ni cy
Hi tle ra z 1939 r. Osta tecz nie w wy ni -
ku po sta no wień jał tań skich Pol ska tra -
fi ła z oku pa cji nie miec ko -so wiec kiej
pod oku pa cję so wiec ką. (...) Dla nas,
Po la ków, kosz mar nie skoń czył się
po woj nie, zmie nił się tyl ko re żim. Pół
wie ku wal czy li śmy o wol ność od So -
wie tów, te raz przy stę pu je my do wal ki
o praw dę. Nie po zwo li my, aby kłam -
stwo za ję ło jej miej sce.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności

KONTROWERSJE

Walczą o prawdę i godność Polski



W czwar tek, 22 sierp nia, w Kro to szy -
nie od by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem po sła Ja na Mo siń skie go
i rad nych po wia to wych z Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Te ma tem spo tka -
nia by ła Kar ta Praw Ro dzi ny. Na 6
wrze śnia za pla no wa no spe cjal ną
kon fe ren cję po świę co ną tej spra wie
(patrz: stro na 1).

Kar ta Praw Ro dzi ny po wsta ła
na ży cze nia wy ra żo ne na Sy no dzie Bi -
sku pów, któ ry od by wał się w Rzy mie
w 1980 r. i był po świę co ny za da niom
chrze ści jań skiej ro dzi ny we współ cze -
snym świe cie. Pa pież Jan Pa weł II zo -

bo wią zał Sto li cę Apo stol ską do opra -
co wa nia Kar ty Praw Ro dzi ny po to,
aby mo gła być ona przed ło żo na za in -
te re so wa nym śro do wi skom i wła -
dzom.

– Z ca łym sza cun kiem dla róż no -
rod no ści i idei, ale je ste śmy nie ste ty
świad ka mi ofen sy wy śro do wisk zwią -
za nych z LGBT i gen der – stwier dził
po seł Jan Mo siń ski. – Co do osób nie
mam za strze żeń. Mam na to miast
uwa gi do ide olo gii, któ ra jest szko dli -
wa dla pol skich ro dzin, a przede
wszyst kim dla dzie ci i mło dzie ży.
Chce my Po la kom w ta kiej ma łej oj -
czyź nie jak Kro to szyn przy bli żyć Kar -
tę Praw Ro dzi ny. Jest to do ku ment
uni wer sal ny, za wie ra ją cy ze staw war -
to ści. Ro dzi na jest cen trum dzia łań

Pra wa i Spra wie dli wo ści – pod kre ślił
par la men ta rzy sta.

Za po wie dział tak że kon fe ren cję,
któ ra od bę dzie już 6 wrze śnia w au -
li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Hu go na Koł łą ta ja pn. „Ro dzi na i sa mo -
rząd w edu ka cji dzie ci i mło dzie ży”.
Go ść mi bę dą Mi ko łaj Paw lak – Rzecz -
nik Praw Dziec ka, Ewa Sko ru pa – wi -
ce prze wod ni czą ca mia sta Beł cha tów
i ks. dr Ka zi mierz Ku rek. – Chce my,
że by przy je cha li lu dzie z ze wnątrz
i przy bli ży li miesz kań com ten waż ny
do ku ment oraz po wie dzie li, ja kie
dzia ła nia na le ży wdro żyć w sa mo rzą -
dzie. Każ da ro dzi na ma pe wien ze -
staw praw, któ re są od zwier cie dlo ne
w wie lu pro gra mach Pra wa i Spra wie -
dli wo ści. Li czy my, że Kar ta Praw Ro -

dzi ny tra fi do wszyst kich do mów
i do umy słów po li ty ków oraz sa mo rzą -
dow ców – wy ja śnił J. Mo siń ski.

Po my sło daw cą ak cji jest rad ny po -
wia to wy Grze gorz Król. – Po mysł na -
ro dził się 26 ma ja, kie dy by łem
na zjeź dzie sa mo rzą dow ców w Czę -
sto cho wie – po wie dział G.
Król. – Przy szła mi ta ka myśl, że by
zro bić coś dla ro dzin. Uzna łem, że
war to Kar tę Praw Ro dzi ny przy bli żyć
miesz kań com na sze go po wia tu. Wy -
dru ko wa li śmy po nad 5 ty się cy eg -
zem pla rzy i zna czą ca ich część tra fi ła
już do ro dzin w gmi nach Roz dra żew
i Koź min Wlkp. Ta kar ta ma być po -
lem do dys ku sji nad kształ tem ro dzi -
ny i nad tym, ja kie pra wa jej przy słu -
gu ją. W do ku men cie tym jest za war ty
pe wien sys tem war to ści. War to pew -
ne oczy wi ste praw dy po wta rzać
i pod kre ślać – za zna czył rad ny.

Z ko lei rad ny An drzej Skrzyp czak
wspo mniał, że Kar ta Praw Ro dzi ny
zo sta nie przed ło żo na na naj bliż szej
se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
w ce lu przy ję cia jej w for mie sto sow -
nej uchwa ły. Klub Pra wa i Spra wie dli -
wo ści pra gnie wy stą pić do wszyst kich
sa mo rzą dów w tej sa mej spra wie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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POLITYKA

W obronie tradycyjnej rodziny
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Dwa mie sią ce po trwa re mont po kry -
cia da cho we go Sul mie rzyc kie go Do -
mu Kul tu ry. In we sty cja kosz to wać
bę dzie nie ca łe 350 tys. zł.

W po stę po wa niu prze tar go wym
na wy ko naw cę te go za da nia wy ło nio no
fir mę De kar stwo -Cie siel stwo Mo ni ka
Szcze pa niak z Odo la no wa.

Sul mie rzyc ka in sty tu cja uzy ska ła
na re mont da chu do fi nan so wa nie z Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go z pro gra mu In fra struk tu ra Do mów
Kul tu ry. Koszt mo der ni za cji wraz z wy ko -
na niem sys te mu no wych ry nien i in sta la -
cji od gro mo wej wy nie sie 349 800 zł. 

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Trwa remont domu kultury

Za koń czy ły się pra ce re mon to we
w bu dyn ku daw nej bi blio te ki szkol -
nej przy pla cu An drze ja Gla be ra 3
w Ko by li nie.  W od no wio nym lo ka lu
funk cjo no wać bę dą biu ra Bran żo wej
Szko ły I stop nia – se kre ta riat, ga bi -
net dy rek to ra, a tak że po miesz cze -
nie so cjal ne.

W od bio rze wy re mon to wa nych po -
miesz czeń udział wzię li bur mistrz To -
masz Le siń ski, Ka ta rzy na Jac kow -
ska – dy rek tor szko ły, Ja nusz Pi skor ski

(Za kład Bu dow la ny JAN -BUD), Ani ta
Da niel czyk – na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji i Roz wo ju w Urzę dzie Miej skim
w Ko by li nie.

W ra mach re mon tu wy mie nio no in -
sta la cję elek trycz ną, po ło żo no no we pod -
ło gi, zmo der ni zo wa no sys tem cen tral ne -
go ogrze wa nia, od no wio no ścia ny i wy ko -
na no no we su fi ty. Po miesz cze nia po łą czo -
no z bu dyn kiem szkol nym, in sta lu jąc
prze szklo ne drzwi mię dzy no wym se kre -
ta ria tem a ko ry ta rzem głów nym obiek tu.
Ta kie roz wią za nie upro ści ko mu ni ka cję

w szko le, a tak że za pew ni pod gląd na to,
co dzie je się na ko ry ta rzu szkol nym. 

(NO VUS)

KOBYLIN

Modernizacja zakończona
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W mi nio ny week end od był się
już XXXII Zlot Mo to cy kli Cięż kich i We -
te ra nów, or ga ni zo wa ny przez klub
mo to cy klo wy OLD TI MERS. Tra dy cyj -
nie zor ga ni zo wa no pa ra dę ma szyn
po oko licz nych miej sco wo ściach i uli -
cach Kro to szy na. Te ren im pre zy wy -
zna czo no przy ul. Spor to wej.

Uczest ni cy zlo tu przy by li do Kro to -
szy na już w piąt ko we po po łu dnie. Wie -
czo rem na sce nie za gra ły dla nich ze spo ły
Dzia dy z La ską, Pod rób ka i The Ju nax.

Na stęp ne go dnia miesz kań cy Kro to -
szy na i oko licz nych wsi mo gli po dzi wiać
im po nu ją cą pa ra dę mo to cy kli. Po tem ma -
szy ny za pre zen to wa no na te re nie tar go -
wi ska. Tra dy cyj nie do ko na no wy bo ru naj -
ład niej sze go po jaz du zlo tu. W tym ro ku
lau re atem zo stał wła ści ciel fran cu skie go
Ra dio ra z 1918 ro ku. Na gro dę wrę czył
wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke.

O sa mym mo to cy klu nie ma zbyt wie -
lu in for ma cji, ale – jak przy znał zdo byw ca
na gro dy – był on pro du ko wa ny przez Jó ze -

fa Cha po lar da w Bo urg -en -Bres se. Fran -
cuz  był rów nież pro du cen tem ma szyn
do szy cia, ro we rów i ma szyn rol ni czych,
a swą dzia łal ność pro wa dził od 1904. W je -
go mo to cy klach uży wa ne by ły sil ni ki Mo ser,
AMC, NSU, VAP, JAP oraz Ne rvor, o róż -
nych po jem no ściach – od 50 do 500 cm3.

So bo ta za koń czy ła się wspól ną za ba -
wą na te re nie zlo tu, gdzie na sce nie za gra -
ły ze spo ły Blue Sta tions, Zep pe li nians
i CI -HO. W nie dzie lę im pre za się za koń -
czy ła i mo to cy kli ści uda li się do do mów.

(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

ZLOT

Motocykliści opanowali Krotoszyn

22 wrze śnia w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie w aku stycz nym kon -
cer cie wy stą pi Mi chał Wi śniew ski.
W po przed nim se zo nie w pierw szej
od sło nie tra sy aku stycz nej „A niech
ga da ją” wy stę py te cie szy ły się bar -
dzo du żym za in te re so wa niem i zo -
sta ły wspa nia le przy ję te przez pu -
blicz ność. 

To bar dzo kli ma tycz ne kon cer ty,
ide al ne na dłu gie, je sien no -zi mo we wie -
czo ry. Moż na na nich usły szeć naj więk -
sze prze bo je Mi cha ła i ze spo łu Ich Tro je,
ta kie jak „Po wiedz”, „A wszyst ko to…”
czy „Za wsze z To bą chciał bym być”. Wy -
ko ny wa ne na ży wo, aku stycz ne wer sje
pio se nek ocza ro wu ją dźwię ka mi pia ni -
na, ba su, gi ta ry oraz in stru men tów per -
ku syj nych i na dłu go po zo sta ją w pa mię -
ci tych, któ rzy są uczest ni ka mi tych mu -
zycz nych wy da rzeń. Je sie nią Mi chał Wi -
śniew ski znów wy ru sza w Pol skę. Tym
ra zem za go ści tak że w Kro to szy nie. Za -
pra sza my!

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Michał Wiśniewski akustycznie!
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FOLKLOR

Spotkania z kulturą ludową  

4 sierp nia w So śniach od by ła się Es -
tra da Folk lo ru 2019. Nasz po wiat re -
pre zen to wa ły aż trzy ze spo ły. 

Cy klicz ne spo tka nia z folk lo rem or ga -
ni zo wa ne są przez Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki w Ka li szu. Roz po czę ły się
w czerw cu i po trwa ją aż do wrze śnia,
a każ de z nich od by wa się w in nej miej sco -
wo ści po łu dnio wej Wiel ko pol ski. In te gral -
ną czę ścią im prez są tar gi, na któ rych swo -
je dzie ła mo gą przed sta wić lu do wi twór cy. 

Trze cia z sze ściu Es trad Folk lo ru od -
by ła się w ośrod ku Bia ły Da niel w So -
śniach. Za pre zen to wa ło się 12 ze spo łów
i so li stów, 2 ze spo ły ta necz ne, a tak że 10
twór ców. 

Kon cert zor ga ni zo wa no we współ -
pra cy CKiS w Ka li szu ze Sto wa rzy sze -
niem Pa si ko nik z nie od le głej Ko ci ny. Wła -
śnie tam dzia ła ka pe la, któ ra roz po czę ła
im pre zę trwa ją cą przez ca łe nie dziel ne
po po łu dnie. Moż na by ło po słu chać ze -
spo łów spe cja li zu ją cych się w śpie wie tra -
dy cyj nym. Wśród nich zna la zły się trzy
for ma cje z po wia tu kro to szyń skie go – Ła -
giew ni cza nie, Biad ko wian ki oraz ze spół
śpie wa czy Ka li na z No wej Wsi. 

Pod czas tar gów moż na by ło po dzi -
wiać rzeź bę w drew nie, róż ne ro dza je ha -
ftu oraz ko ron ki. Es tra dy Folk lo ru ma ją
na ce lu przy bli ża nie kul tu ry lu do wej i jej
bo gac twa. 

(LE NA)

We wto rek, 6 sierp nia, na dro dze po wia to -
wej w Smo li cach po ja wił się cięż ki sprzęt
do prac ziem nych, tym sa mym roz po czy na -
jąc re ali za cję dru gie go eta pu bu do wy ka na -
li za cji. 

W ra mach in we sty cji wy ko na na zo sta nie sieć
ka na li za cji sa ni tar nej i do pro wa dzo na do miesz -
kań ców wsi przy dro dze po wia to wej – od ko ścio -
ła do skrzy żo wa nia z dro gą kra jo wą, a tak że
do blo ków w kie run ku Ju tro si na. Koszt przed się -
wzię cia wy nie sie oko ło mi lion zło tych. 

Dzię ki do brej współ pra cy z Mię dzyg min nym
Związ kiem Wo do cią gów i Ka na li za cji w Strzel -
cach Wiel kich in we sty cja bę dzie sfi nan so wa na
po po ło wie przez zwią zek i gmi nę Ko by lin. 

(NO VUS)

SMOLICE

Ruszył drugi etap kanalizacji
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W nie dzie lę na sta dio nie w Ko by li nie
zor ga ni zo wa no gmin ne uro czy sto ści
do żyn ko we. Oko licz ni rol ni cy, wspól -
nie się ba wiąc, mo gli świę to wać za -
koń cze nie zbio rów. Gwiaz dą wie czo -
ru był Nor bi wraz z ze spo łem.

Przed sta wi cie le wszyst kich so łectw
gmi ny Ko by lin ze bra li się na ryn ku, że by
ko ro wo dem prze ma sze ro wać uli ca mi
mia sta na te ren sta dio nu, gdzie od by ła się
głów na część uro czy sto ści. By ło tra dy cyj -
ne przy ję cie chle ba do żyn ko we go i dzie le -

nie się nim, a wszyst ko przy przy śpiew -
kach ze spo łu lu do we go Ła giew ni cza nie.
Wy stą pi ły tak że dzie ci z miej sco we go
przed szko la. Wi do wi sko wym punk tem
im pre zy by ło wy pusz cze nie go łę bi.

Po czę ści ob rzę do wej na sce nie

przed licz ną pu blicz no ścią za pre zen to wa -
ły się chó ry Fa mi lia i Har fa, ze spół Mło dzi
Du chem, a tak że Elż bie ta Sia ma i Ta de -
usz Ku śnierz.

Wszy scy jed nak cze ka li na wy stęp
gwiaz dy, czy li Nor ber ta Du dziu ka, zna -
ne go ja ko Nor bi. Ar ty sta zdo był po pu lar -
ność w ca łej Pol sce za spra wą sin gla „Ko -
bie ty są go rą ce”. W kwiet niu 1998 przy -
zna no mu na gro dę Fry de ry ka w ka te go -

rii 'Al bum ro ku', był rów nież no mi no wa -
ny do ty tu łu 'Fo no gra ficz ny de biut ro -
ku'. Im pre za w Ko by li nie za koń czy ła się
za ba wą ta necz ną z ze spo łem Bliź nia cy.

Pod czas gmin nych do ży nek atrak cji
dla miesz kań ców nie bra ko wa ło. Moż na
by ło obej rzeć sprzęt rol ni czy czy spo tkać
się z żuż low cem – Da mia nem Ba liń skim.
Dla dzie ci przy go to wa no plac za baw. Pa nie
z kół go spo dyń wiej skich ofe ro wa ły tra dy -
cyj ne przy sma ki – chleb z ma słem, ma -
ślan kę, plac ki, bi gos, pie ro gi, ka szan kę, zu -
pę wę gier ską, ka pu śniak czy da nia wło skie.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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W nie dzie lę w Lu to gnie wie od by ły
się Do żyn ki Die ce zjal no -Po wia to we.
Tra dy cyj nie przy by li na nie przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych, służb
mun du ro wych, par la men ta rzy stów,
or ga ni za cji i in sty tu cji zwią za nych
z rol nic twem, a tak że miesz kań cy
ca łe go po wia tu, jak rów nież de le ga -
cje die ce zji ka li skiej, z bi sku pem
Edwar dem Ja nia kiem na cze le.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od po -
świę ce nia wień ców do żyn ko wych przez
bi sku pa ka li skie go. Na stęp nie od pra wio na
zo sta ła Msza świę ta w Sank tu arium Mat ki
Bo żej Po cie sze nia. Póź niej wszy scy uczest -
ni cy prze ma sze ro wa li na te ren po bli skie go
bo iska. W trak cie czę ści ob rzę do wej za pro -
szo nym go ściom, w tym sa mo rzą dow com
po wia tu i gmin, wrę czo no – przy przy -
śpiew kach ze spo łów lu do wych – sym bo -
licz ny bo chen chle ba. W trak cie swo ich
wy stą pień sta ro sta Sta ni sław Szczot ka i bi -

skup Edward Ja niak pod kre śli li szcze gól ną
ro lę pol skie go rol ni ka. Wska za li, że przy -
wią za nie i dba nie o swo ją zie mię jest toż sa -
me z ta ki mi war to ścia mi jak pa trio tyzm
czy nie pod le głość.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by -
ły wy stę py ar ty stycz ne – Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej, ze spo łu Kro to sza nie i in -
nych ze spo łów lu do wych z po wia tu.

Z kon cer tem „W kra inie uśmie chu” wy -
stą pi li Ka zi mierz Ko wal ski i so li ści Pol -
skiej Ope ry Ka me ral nej. Zor ga ni zo wa no
tak że wi do wi sko wy prze jazd ko ni i za -
przę gów w ra mach X Piel grzym ki Kon nej
oraz prze jazd mo to cy kli stów w ra -
mach V Piel grzym ki Mo to cy klo wej.

Wie czo rem od by ła się bie sia da ślą ska
z Mi ro sła wem Ję drow skim i kon cert „Ze -
nek Show” z naj więk szy mi prze bo ja mi
ze spo łu Ak cent.

Na do żyn kach nie bra ko wa ło roz ma -
itych sto isk – szkół, in sty tu cji zwią za nych
z rol nic twem, sto wa rzy szeń, służ by zdro -

wia, służb mun du ro wych czy ga stro no -
micz nych. Dla naj młod szych przy go to wa -
no we so łe mia stecz ko, peł ne atrak cji.

(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

KOBYLIN

Norbi gwiazdą Dożynek Gminnych

LUTOGNIEW

Diecezjalno-powiatowe święto plonów 
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BUSKERBUS

Niezwykli artyści na krotoszyńskim rynku
W mi nio ny week end kro to szyń ski ry -
nek znów opa no wa li świa to wej kla -
sy ko mi cy, akro ba ci, żon gle rzy, ilu -
zjo ni ści czy mu zy cy. Za na mi ko lej na
edy cja Bu sker Bus, czy li Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Sztu ki Ulicz nej.
Or ga ni za to rem wy da rze nia był Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry.

Ar ty ści, któ rzy przy by li z róż nych
stron świa ta, po ka za li, że nie bo ją się wy -
zwań. Pod czas wy stę pów udo wad nia li, że
ludz kie cia ło ogra ni cza tyl ko wy obraź nia.
Mo ty wa mi prze wod ni mi te go rocz nej
edy cji by ły si ła i pre cy zja. W go dzi nach
po po łu dnio wych ar ty ści swo je umie jęt -
no ści pre zen to wa li na kro to szyń skim ryn -
ku, a wie czo rem w ofi cjal nym klu bie fe -
sti wa lo wym, któ ry w tym ro ku mie ścił się
w Kan ty nie Bi stro&Bar na prze ciw ko Kro -
to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Bru ni tus z Ar gen ty ny udo wod nił, że
każ dą hi sto rię moż na opo wie dzieć za po -
mo cą dia bo lo. Fran cu sko -hisz pań ski du et
Uma mi Dan ce the atre za pre zen to wał
wła sną in ter pre ta cję ope ry „Car men”,
wy ko rzy stu jąc ele men ty bre ak dan -
ce’u i pan to mi my. Akro ba ty kę z tań cem
współ cze snym w swo im po ru sza ją cym
spek ta klu po łą czył Hay ato nuu z Ja po nii,
a no we cho re ogra fie tań ca brzu cha po ka -
za ła Dan cer Lu cy z Czech. 

Moc nym ak cen tem fe sti wa lu by ły so -
lo we spek ta kle do świad czo nych ar ty stek
cyr ko wych z Ame ry ki Po łu dnio wej. Lau -
ra Fa le iros wy ko ny wa ła efek tow ne ewo lu -
cje z hu la hop, Po pi wy wo łał po dziw akro -
ba cja mi wy ma ga ją cy mi wie lo let nich tre -
nin gów, a Pa iné San ta ma ria za pre zen to -
wa ła za awan so wa ne ukła dy żon gler skie,
ta lent ak tor ski i mu zycz ny. 

Wi do wi sko we spek ta kle wy ma ga ją ce
si ły i pre cy zji przy go to wa ły tak że trzy du -
ety z Ar gen ty ny. Nu be po łą czy li żon gler -
kę z tań cem i zbu rzy li tra dy cyj ny ob raz
gru py cyr ko wej, Per Se za chwy ci li ukła da -
mi akro ba ty ki part ner skiej, a Ale gro An -

dan te roz śmie sza li pu blicz ność w każ -
dym wie ku. Nie za bra kło tak że pol skich
ar ty stów cyr ko wych. Na fe sti wal po wró cił
po cho dzą cy z Wro cła wia żon gler Kac per
Wy dmań ski, a po raz pierw szy wy stą pił
Te atr Ja Się. 

W fe sti wa lu udział wzię li rów nież
uzdol nie ni ar ty ści mu zycz ni, pre zen tu ją -
cy au tor ską twór czość. Za pro szo no El la
Joh na (Niem cy), Den nę Kay (Niem cy),
Ru bie go Je ana Ro se (Wiel ka Bry ta nia/Sta -
ny Zjed no czo ne), Dry adic (Pol ska/Wiel ka
Bry ta nia), Ma riu sza Go lę (Pol ska). 

Nie spo sób wy mie nić tu wszyst kich
ar ty stów, ale każ dy z nich był wy jąt ko wy.
Fe sti wal cie szył się ogrom nym za in te re so -
wa niem kro to szy nian. Wszyst kie wy stę -
py oglą da ła licz na gru pa wi dzów. A nie -
zwy kli ar ty ści ulicz ni po raz ko lej ny pod -
bi li ser ca miesz kań ców na sze go mia sta.

Bu sker Bus to fe sti wal ty po wo in ter dy -
scy pli nar ny. Sztu ka ulicz na wy cho dzi
do lu dzi i wcią ga ich do ma gicz ne go świa -
ta. In te rak cja mię dzy or ga ni za to ra mi, pu -
blicz no ścią oraz ar ty sta mi jest klu czo wym
ele men tem. To szcze ra re ak cja wi dzów
i bu do wa nie wię zi z pu blicz no ścią spra wia -
ją, że pre zen ta cje ulicz ne są wy jąt ko wym
do świad cze niem. Fe sti wal ba wi, wzbu dza
emo cje, otwie ra wi dzów na no we do świad -
cze nia. Udo wad nia, że sztu ka mo że być

po wszech nie do stęp na tak że po za wiel ki -
mi are na mi czy te atrem. Głów nym wy na -
gro dze niem ar ty stów ulicz nych jest to, co
zo sta nie wrzu co ne do ka pe lu sza. Kro to -
szy nia nie czy ni li to na der chęt nie.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIE I FIL MY
na www.glo kal na.pl 
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RACOT

Nasze drużyny na podium 

Zna ko mi cie spi sa ły się dru ży ny z na -
sze go po wia tu, któ re 18 sierp nia
star to wa ły w XVI Eu ro pej skich
i XIX Kra jo wych Za wo dach Si ka wek
Kon nych w Ra co cie. Dru ho wie z Go -
ście je wa za ję li dru gie miej sce, druh -
ny z tej miej sco wo ści upla so wa ły się
na trze ciej lo ka cie, a żeń ski ze spół
z OSP Dą bro wa obro nił mi strzow ski
ty tuł. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 30 ekip.
Im pre za na sta dio nie w Ra co cie roz po czę -
ła się od uro czy stej de fi la dy, któ rą pro wa -

dził ko men dant za wo dów – dh Grze gorz
Sta ni sła wiak. Wszy scy stra ża cy prze ma -
sze ro wa li przy dźwię kach or kie stry dę tej. 

Licz nie przy by ła pu blicz ność przez
bli sko sześć go dzin po dzi wia ła wsze la kie -
go ro dza ju si kaw ki kon ne – pa ro we, dwu -
ko ło we, a tak że cią gnię te przez stra ża ków.
Do jed nych z naj star szych kon nych si ka -
wek za li cza się ta, któ rą za pre zen to wa li
pu blicz no ści i sę dziom stra ża cy ochot ni -
cy z Dą bro wy. „Po żar ni cza ma szy na”, bę -
dą ca na wy po sa że niu tej jed nost ki, zo sta -
ła wy pro du ko wa na w 1880 ro ku.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Z wizytą wśród gwiazd

13 sierp nia do Kro to szy na przy był
Pla ne to bus, czy li mo bil ne pla ne ta -
rium z Cen trum Na uki Ko per nik.
Współ or ga ni za to ra mi te go na uko -
we go wy da rze nia by li se na tor Łu -
kasz Mi ko łaj czyk i bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek.

– W ra mach pro jek tu „Na uka dla
Cie bie”, re ali zo wa ne go przez Cen trum
Na uki Ko per nik wraz z Mi ni ster stwem
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, do cie ra -
my do ma łych miej sco wo ści, w któ rych
nie czę sto po zna je się pra wa na uki po -
przez sa mo dziel ne eks pe ry men to wa nie.
W tym ro ku ma my za miar od wie dzić Pla -
ne to bu sem 60 szkół, by bu dzić
w uczniach za in te re so wa nie ko smo -
sem – mó wi li przed sta wi cie le Cen trum
Na uki Ko per nik.

Po dró żu ją ce Pla ne to bu sem mo bil ne
pla ne ta rium to du ży na miot z da chem
w kształ cie ko pu ły o śred ni cy pię ciu me -
trów. W środ ku mo że zmie ścić się 30-35

osób. Na pół okrą głym „su fi cie” wi dzo wie
oglą da ją po ka zy astro no micz ne, pro wa -
dzo ne na ży wo przez edu ka to rów. W ja -
sny dzień moż na by ło zo ba czyć nie bo
peł ne gwiazd, po znać naj cie kaw sze kon -
ste la cje, ukła dy pla net i in ne obiek ty
astro no micz ne, a tak że „od wie dzić” Mię -
dzy na ro do wą Sta cję Ko smicz ną i do wie -
dzieć się, co ro bią na niej astro nau ci.
Dzie ci uczest ni czą ce w po ka zach mo bil -
ne go pla ne ta rium otrzy mu ją tak że „Po -
rad nik mło de go na ukow ca”, pe łen astro -
no micz nych cie ka wo stek, in for ma cji
o gwiaz dach i pla ne tach oraz eks pe ry -
men tów, któ re moż na sa mo dziel nie wy -
ko nać w do mu.

Wy da rze nie wy wo ła ło du że za in te re -
so wa nie w na szym mie ście, przez co or ga -
ni za to rzy mie li spo ry pro blem, że by przy -
jąć wszyst kie dzie ci, któ re chcia ły od wie -
dzić to nie zwy kłe miej sce. Z uwa gi
na ogra ni czo ną licz bę miejsc i cza su nie -
któ rzy mu sie li zo stać od pra wie ni.

(NO VUS)
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15 sierp nia w go dzi nach po po łu dnio -
wych w miej sco wo ści Basz ków (gmi -
na Zdu ny) za gi nął 56-let ni miesz ka -
niec tam tej sze go Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej. Męż czy zna, nie zdol ny do sa -
mo dziel nej eg zy sten cji, sa mo wol nie
od da lił się z ośrod ka. W związ ku z za -
gi nię ciem zor ga ni zo wa no po szu ki wa -
nia na sze ro ką ska lę.

Zgło sze nie o za gi nię ciu 56-lat ka
wpły nę ło w czwar tek wie czo rem. Ubra ny
był w ciem no sza re spodnie dre so we, brą -
zo wą blu zę i ciem ną czap kę z dasz kiem.

Męż czy zna ma pro ble my ko or dy na cyj no -
-ru cho we i spe cy ficz ny chód.

Do ak cji po szu ki waw czej za an ga żo -
wa no kil ku dzie się ciu po li cjan tów, stra ża -
ków ochot ni ków z gmin Zdu ny i Ko by lin
oraz człon ków gru py po szu ki waw czo -ra -
tow ni czej „Szu ka my i Ra tu je my” z Ostro -
wa Wlkp. Dru gie go dnia po szu ki wa nia
wspar li funk cjo na riu sze z Ko men dy Wo -
je wódz kiej Po li cji w Po zna niu z dro na mi
oraz ra tow ni cy SiR wraz ze swo im SiR bu -
sem, czy li Mo bil nym Cen trum Ko or dy -
na cji Po szu ki wań. Z War sza wy przy le ciał
tak że śmi gło wiec po li cyj ny Black Hawk,

dzię ki któ re mu z po wie trza moż na by ło
ob ser wo wać te ren. 

W pierw szych dniach pro wa dzo no po -
szu ki wa nia na te re nie Basz ko wa, Ko by li na
i oko licz nych miej sco wo ści, jed nak bez re -
zul ta tu. Do pie ro 17 sierp nia wie czo rem
na stą pił szczę śli wy prze łom. Za gi nio ne go
męż czy znę od na le zio no w oko li cach Gło -
go wa (wo je wódz two dol no ślą skie). – Po -
szu ki wa ny – cho ry na de men cję – zo stał
od na le zio ny w oko li cach Gło go wa,
na szczę ście ca ły i zdro wy – po in for mo wa li
człon ko wie gru py „Szu ka my i Ra tu je my”.

(NO VUS)

13Na Sygnale
ZAGINIĘCIE

Szczęśliwy finał poszukiwań

 

NA DRODZE

Groźna kolizja w Koźminie

16 sierp nia na ul. Ta de usza Ko -
ściusz ki w Koź mi nie Wlkp. do szło
do groź nej ko li zji. Dwie oso by zo sta -
ły za bra ne do szpi ta la.

Do zda rze nia wy sła no stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP
w Kro to szy nie oraz z miej sco wej OSP.
Na miej scu oka za ło się, że zde rzy ły się
dwa sa mo cho dy, któ ry mi po dró żo wa ły
łącz nie czte ry oso by. Dwóm udzie lo no
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Dzia -
ła nia stra ży po żar nej po le ga ły na za bez -
pie cze niu miej sca zda rze nia, odłą cze niu
aku mu la to rów w roz bi tych po jaz dach

oraz usu nię ciu z jezd ni po zo sta ło ści
po ko li zji.

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki
Volks wa gen Cad dy nie do sto so wał pręd -
ko ści do wa run ków pa nu ją cych na dro dze
i nie za cho wał od le gło ści od po jaz du po -
prze dza ją ce go. W re zul ta cie wje chał w tył
sa mo cho du mar ki Opel Vec tra. Oso by
z dru gie go au ta zo sta ły prze trans por to wa -
ne do szpi ta la, na szczę ście nie od nio sły
po waż nych ob ra żeń. Spraw ca zo stał uka -
ra ny man da tem w wy so ko ści 500 zł – in -
for mu je Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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W dniach 12-14 sierp nia Bi blio te ka
Pu blicz na Mia sta i Gmi ny w Ko by li -
nie, przy wspar ciu Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry, zor ga ni zo wa ła dla mło -
dych czy tel ni ków wa ka cyj ne za ję cia.

Na po czą tek uczest ni cy wy ru szy li
do Ostro wa Wiel ko pol skie go, aby po -
znać tam tej szą Me dia te kę. Pla ców ka ta
jest roz sze rze niem ofer ty dla użyt kow -

ni ków ostrow skiej książ ni cy. W bu dyn -
ku Me dia te ki znaj du je się tra dy cyj na
wy po ży czal nia ksią żek, a po nad to wie le
no wo cze snych na rzę dzi tech no lo gicz -
nych, któ re słu żą kul tu rze, wie dzy, sztu -
ce, na uce. Dzie ci zaj rza ły do baj ko te ki,
gdzie do dys po zy cji mia ły m. in. ta ble ty
czy gry Play Sta tion, do ki na, gdzie obej -
rza ły film, czy do stu dia na gra nio we go
Ko me dy.

Ko lej ny dzień to spo tka nia i warsz ta -
ty w Ko by li nie. Dzie ci wy bra ły się
do klasz to ru fran cisz ka nów, gdzie oj ciec
Ksa we ry opro wa dził ich po za ka mar kach
klasz tor nych. Na stęp nie za pre zen to wał
swój ulu bio ny in stru ment – or ga ny ko -
ściel ne. W dal szą wa ka cyj ną dro gę uczest -
ni cy wy ru szy li do Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry. Tam cze ka li na nich dwaj mu zy -
cy – Łu kasz Mać ko wiak i Ire ne usz
Chmie lar czyk. Oka za ło się, że wśród ma -
łych czy tel ni ków rów nież by li ta cy, któ rzy
uczą się gry na in stru men tach.

Ostat ni dzień po świę co ny był hi sto -
rii. Pa sją do hi sto rii, mi li ta riów, za byt ko -
wych mo to cy kli za ra ża li dzie ci Wie sław
Grzem pow ski i Pa weł Skal ski. Ma li czy tel -
ni cy mie li oka zję za siąść za kie row ni cą za -
byt ko we go mo to cy kla, za ło żyć hełm woj -
sko wy, a na wet przy mie rzyć woj sko we bu -
ty czy ma skę prze ciw ga zo wą. Na za koń -
cze nie wszy scy wy bra li się do Cu kier ni
Ma rio la na pysz ne lo dy i wspól ne czy ta -
nie książ ki „Za klę cie na W” Mi cha ła Ru -
sin ka.

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Wakacyjne zajęcia z biblioteką

W po ło wie lip ca w miej sco wo ści No -
wy Fol wark (gmi na Kro to szyn) od by -
ły się let nie pół ko lo nie pod ha słem
„Bez piecz ne wa ka cje na wsi”, zor ga -
ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie No -
we Moż li wo ści No we go Fol war ku
i miej sco wą Ra dę So łec ką. Środ ki
na ten cel po zy ska no w ra mach
otwar te go kon kur su ofert, ogło szo -
ne go przez gmi nę Kro to szyn.

Pierw sze go dnia dzie ci in te gro wa ły
się, gra jąc w gry plan szo we i uczest ni cząc
w za ba wie „Bez lud na wy spa”. Kolejny
dzień upły nął pod zna kiem zdro we go od -
ży wia nia. Przy go to wa no rów nież nie spo -
dzian kę, ja ką nie wąt pli wie był wy stęp Te -
atru Bla sza ny Bę be nek, któ ry za pre zen to -
wał spek takl „Po dró że Bal ta za ra Gąb ki”.

W ra mach pół ko lo nii zor ga ni zo wa no
tak że wy ciecz kę do Par ku Przy gód Pia ski

Szczy glicz ka w Ostro wie Wlkp., gdzie
star si ko lo ni ści po ko ny wa li prze szko dy
w par ku li no wym, a młod si obej rze li wy -
sta wę ol brzy mich owa dów. 

Przy go to wa no tak że za ję cia spor to we
i pla stycz ne, któ re po łą czo no z krót kim
spa ce rem. W przed ostat ni dzień dzie ci
mo gły ob ser wo wać pa no ra mę mia sta
z no wej wie ży wi do ko wej, jak rów nież
obej rza ły film 3D „Król Lew”. Po se an sie
uda ły się na spa cer do kro to szyń skie go
par ku oraz na plac za baw. 

Ostat nie go dnia uczest ni cy pół ko lo -
nii uda li się na wy ciecz kę do Wio ski In -
diań skiej Po ca hon tas w Za bro dziu ko ło
Wro cła wia. Cze ka ło tam na nich wie le
róż nych atrak cji – tra sa spraw no ścio wa,
strze la nie z łu ku, la bi rynt, utrzy my wa nie
się na li nie, prze le wa nie wo dy ze stud ni,
ma lo wa nie twa rzy oraz wspi nacz ki i zjaz -
dy z gó rek. W trak cie za jęć zor ga ni zo wa -
no grill z pie czo ny mi kieł ba ska mi. 

W pół ko lo niach wzię ło udział w 20
dzie ci – 11 z No we go Fol war ku, 6 z Brzo -
zy i 3 z Kro to szy na.

OPRAC. (NO VUS)

NOWY FOLWARK

Bezpieczne wakacje na wsi

W tym ro ku 12-dnio wy wy po czy -
nek 36 obo zo wi czów ze Sto wa rzy -
sze nia Szan sa zor ga ni zo wa no w Kro -
ścien ku nad Du naj cem. Jak zwy kle
atrak cji nie bra ko wa ło. 

Przy sprzy ja ją cej po go dzie uczest ni cy
ob le ga li gór skie szla ki i po dzi wia li flo rę
oraz fau nę Pie niń skie go Par ku Na ro do we -
go. Prze wod nik za brał ich na pięk ną tra sę
na Trzy Ko ro ny, opo wia da jąc wie le cie ka -
wych hi sto rii w miej scach od po czyn ku.

– W dzień pla żo wa li śmy nad Du naj -
cem, wie czo rem roz pa la li śmy gril la lub
sza le li śmy na par kie cie. Gdy pa da ło, od -
wie dza li śmy miej sco wych ar ty stów i ich
ga le rie sztu ki re gio nal nej. Do wie dzie li -
śmy się wie le o kon stru owa niu skrzy piec
czy ma lo wa niu na szkle – opo wia da ją
uczest ni cy wy pra wy. 

Obo zo wi cze po je cha li au to ka rem
do Rab ki, pod Ta try, do Ja wo rek, No we -
go Tar gu, Szczaw ni cy. Zo ba czy li uni ka -
to wy drew nia ny ko ściół w Dęb nie,

Czorsz tyn z ma low ni czy mi ru ina mi
zam ku, Nie dzi cę z zam kiem i za po rą.
Pły nę li tak że stat kiem po Za le wie
Czorsz tyń skim, ba wi li się na ba se nach
Ter mów Cho cho łow skich. 

Pod czas 12-dnio we go wy po czyn ku
nie za bra kło cza su na po sze rza nie wie -
dzy z za kre su pro fi lak ty ki uza leż -
nień. – De ba ty o za gro że niach by ły na -
praw dę za ska ku ją co in ten syw ne.
Wszyst kich mło dych uczest ni ków
w chwi lach trud nych pod no si ła na du -
chu na sza obo zo wa psy cho log Asia. Dla
uroz ma ice nia od by wa ły się tur nie je,
kon kur sy, bi twy na ba lo ny z wo dą czy
me cze na pięk nej mu ra wie bo iska na le -
żą ce go do ośrod ka SKS So ko li ca, w któ -

rym mie li śmy przy jem ność po miesz -
kać – mó wią uczest ni cy. 

Wy pra wa od by ła się dzię ki do ta cji
z gmi ny Kro to szyn w ra mach otwar te go
kon kur su ofert, któ ra po kry ła 94,8 pro -

cent wy dat ków. Wspar cia udzie li ły tak że
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie oraz
Kro to szyń ska Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa.

(NO VUS)

STOWARZYSZENIE SZANSA

Nad pięknym Dunajcem

WYPOCZYNEK

Niezapomniane wrażenia 
z Zakarpacia

Już po raz siód my Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Szko ły na Par cel kach zor ga -
ni zo wa ło obóz re ha bi li ta cyj no -wy po -
czyn ko wy Za kar pa cie. W dniach 15-
21 lip ca 39 dzie ci ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi w Kro to szy nie prze by wa ło na Ukra -
inie i w Biesz cza dach.

We Lwo wie uczest ni cy od wie dzi li
Cmen tarz Ły cza kow ski, gdzie za pa li li
zni cze na gro bach Or ląt Lwow skich. Gru -
pa zo ba czy ła tak że Ka te drę Wnie bo wzię -
cia NMP, ry nek, sta re mia sto, Ze spół
Klasz tor ny Ber nar dy nów, ka te drę or -
miań ską, naj star szą ap te kę – pod Czar -
nym Or łem, bę dą cą jed no cze śnie mu -
zeum far ma cji, a tak że Ope rę Lwow ską. 

Z miej sco wo ści Sian ki po dró żo wa no
ko le ją za kar pac ką do Wo ło sian ki. Li czą -
ca 18 km tra sa wio dła przez 6 tu ne li, 27
wia duk tów. Po ko na no 18 ser pen tyn,
a róż ni ca wznie sień wy nio sła 370 m. 

Część wy jaz du dzie ci spę dzi ły
w Biesz cza dach. Tam zwie dzi ły wnę trze
za po ry wod nej na So li nie, spa ce ro wa ły
po jej ko ro nie i pły nę ły stat kiem po Za le -
wie So liń skim. Po dró żo wa ły rów nież ko -
lej ką biesz czadz ką. Zwie dzi ły miej sco wo -
ści Wo ło sa te i Ci sna. By ły też w Cen trum
Eku me nicz nym w Mycz kow cach i Mu -
zeum Boj ków. 

Pod czas obo zu nie za bra kło oczy wi -
ście ką pie li wod nych, ogni ska oraz za jęć
pro fi lak tycz nych.

OPRAC. (NO VUS)
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W trze ciej ko lej ce V li gi Astra Kro to -
szyn nie da ła szans Ze fce Ko by la Gó -
ra na jej te re nie, wy gry wa jąc 4: 1.
Dwa go le strze lił Adam Sta szew ski.

Pierw sza po ło wa to zde cy do wa na do -
mi na cja Astry. Na sza dru ży na stwa rza ła
so bie wie le do god nych sy tu acji i aż trzy
z nich wy ko rzy sta ła. Już w 11. mi nu cie
na pro wa dze nie wy pro wa dził go ści Mi ko -
łaj Le wan dow ski. Kil ka na ście mi nut póź -
niej na 2: 0 pod wyż szył Adam Sta szew ski.
W koń ców ce pierw szej od sło ny za wod nik
ten po raz dru gi tra fił do siat ki i kro to szy -
nia nie scho dzi li do szat ni z po kaź ną za -
licz ką.

Po zmia nie stron Astra kon tro lo wa ła
wy da rze nia na bo isku. Do pie ro pięć mi -
nut przed koń cem go spo da rzom uda ło się
strze lić ho no ro we go go la za spra wą Fa bia -
na Po nit ki, któ ry wy ko rzy stał nie uwa gę
kro to szyń skich de fen so rów. To jed nak po -
draż ni ło przy jezd nych, któ rzy w do li czo -
nym cza sie gry jesz cze raz skar ci li ry wa li.
Bram ka rza Ze fki po ko nał Da riusz Rey er,

usta la jąc re zul tat na 4: 1 dla Astry. Po tej
wy gra nej nasz ze spół znaj du je się na trze -
cim miej scu w ta be li

– Dziś chłop cy zo sta wi li ser ca na bo -
isku. Na wet tre ner go spo da rzy przy znał,
iż w tym me czu by li śmy zde cy do wa nie
lep si. Już w pierw szej po ło wie zdo mi no -
wa li śmy ry wa li. Wy nik jest po twier dze -
niem do brej po sta wy na szej dru ży -
ny – sko men to wał Ma riusz Ra taj czak,
pre zes Astry. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Zwycięstwo w wielkim stylu 

Zefka Kobyla Góra 
– Astra Krotoszyn 1:4 (0:3)

BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Lewandowski
(11'), 0:2 – Adam Staszewski (23'), 0:3
– Adam Staszewski (45'), 1:3 – Fabian
Ponitka (85'), 1:4 – Dariusz Reyer (93')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski (82' Ishchuk),
Budziak (65' Piwowar), Polowczyk, Reyer,
Schneider (80' Nasalski), Juszczak,
Lewandowski (77' Adamski)

W trze ciej ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
prze grał po raz pierw szy w tym se zo -
nie. W wy jaz do wym po je dyn ku z Pia -
stem Cze ka nów go ście wpraw dzie
pro wa dzi li, ale spo tka nie za koń czy ło
się wy ni kiem 2: 1 dla miej sco wych. 

W pierw szej po ło wie ko by li nia nie
ata ko wa li. Groź nie z 20 me trów ude rzył
Ja kub Szy ma now ski, ale bram karz go spo -
da rzy nie dał się za sko czyć. Ja kub Smek -
ta ła kil ka ra zy do środ ko wy wał, lecz pił ka
nie od naj dy wa ła ad re sa ta. Do brą ak cję
prze pro wa dził tak że Do mi nik Sne la, ty le
że obroń cy z Cze ka no wa w po rę za że gna -
li nie bez pie czeń stwo.

Dru ga po ło wa by ła znacz nie cie kaw -
sza. W 67. mi nu cie wy nik spo tka nia
otwo rzył J. Szy ma now ski. Po je go moc -
nym ude rze niu z rzu tu wol ne go z 30 me -
trów bram karz go spo da rzy ska pi tu lo wał. 

Kil ka na ście mi nut póź niej do wy -

rów na nia do pro wa dził do sko na le zna ny
w Ko by li nie Ma te usz Sob czak, któ ry rów -
nież strze lał z rzu tu wol ne go, lecz z oko lic
li nii po la kar ne go. W 84. mi nu cie miej -
sco wi wy szli na pro wa dze nie. Do siat ki
tra fił Ad rian No wak i – jak się po tem oka -
za ło – był to gol na wa gę zwy cię stwa, gdyż
wy nik już nie uległ zmia nie. 

A już w naj bliż szy week end ze spół
z Ko by li na cze ka der bo wy mecz z Astrą
Kro to szyn. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Czekanów lepszy w pojedynku Piastów

Piast Czekanów – Piast Kobylin
2:1 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymanowski (67'),
1:1 – Mateusz Sobczak (78'), 
2:1 – Adrian Nowak (84')
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Snela, S.
Wosiek (75' Jędrzejak), A. Kurzawa,
Smektała, Szymanowski, M. Kurzawa 
(86' Knuła), Wciórka, Wachowiak 
(45' Ratajczak), Olikiewicz
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W trze ciej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. zmie rzył
się na wy jeź dzie z Vic to rią Skar szew.
Po dwóch wy gra nych w po przed nich
me czach tym ra zem na si pił ka rze
ze szli z bo iska bez punk tów, prze gry -
wa jąc 0: 2.

Spo tka nie od śmia łych ata ków roz po -
czę li koź mi nia nie. Szyb ko wy pra co wa li
so bie dwie do god ne sy tu acje, lecz w jed -
nej bra ko wa ło ad re sa ta po da nia, a dru ga
za koń czy ła się strza łem obok bram ki.
Z ko lei w 10. mi nu cie me czu Mi ko łaj
Szulc nie wy ko rzy stał sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem miej sco wych, strze la jąc
nie cel nie. 

Z bie giem cza su ini cja ty wę za czę li
przej mo wać go spo da rze. Pił ka rze ze Skar -
sze wa groź nie ata ko wa li, ale oni rów nież
by li nie sku tecz ni – al bo ude rza li nie cel -
nie, al bo do brze w bram ce Bia łe go Or ła
spi sy wał się Ma te usz Wro nec ki. 

W 40. mi nu cie koź miń ski bram karz
jed nak ska pi tu lo wał. Po za gra niu za li nię
obro ny pił kę prze jął Stay ko Stoy chev
i otwo rzył wy nik me czu. 

Gol do szat ni uskrzy dlił miej sco -
wych, gdyż dru ga po ło wa to czy ła się zde -

cy do wa nie pod ich dyk tan do. Czę sto do -
cho dzi li pod po le kar ne go ści, ale bra ko -
wa ło wy koń cze nia ak cji. Koź mi nia nie na -
to miast sta ra li się kontr ata ko wać, lecz nie -
wie le z te go wy ni ka ło. W 80. mi nu cie
skar sze wia nie po zba wi li ry wa li złu dzeń,
pod wyż sza jąc na 2: 0. Po po da niu Ja ku ba
Jóź wia ka do siat ki tra fił Jo shua Kay ode
Ba lo gun. 

– Pod wzglę dem mo to rycz nym był to
bar dzo sła by mecz w na szym wy ko na niu.
Za bra kło za cię to ści na bo isku oraz ro ze -
gra nia i fi na li za cji. Wpły nę ło to nie ko -
rzyst nie na ja kość gry, jak i two rzo nych
przez ze spół sy tu acji. Po przed nie po je -
dyn ki po ka za ły, że ta dru ży na ma cha rak -
ter. W tym spo tka niu kil ka cech zo sta ło
jed nak „w do mu”. Przed na mi ko lej ne
me cze, któ re być mo że wy pro wa dzą nas
znów na zwy cię ską ścież kę. Że by tak się
jed nak sta ło, każ dy z nas mu si w to wło -
żyć mnó stwo sta rań – sko men to wał
Adam Zie liń ski, tre ner Bia łe go Or ła. 

(LE NA)

24 sierp nia na sta dio nie miej skim
w Koź mi nie Wlkp. od był się Tur niej
Pił ki Noż nej dla Dzie ci. Spor to wych
emo cji nie bra ko wa ło. Ma li pił ka rze
ry wa li zo wa li w trzech ka te go riach:
skrza tów, ża ków i or li ków. 

Łącz nie do zma gań przy stą pi ło 20
dru żyn. W naj młod szej ka te go rii skrza -
tów (rocz nik 2013 i młod si) zwy cięz ca mi
oka za li się pił ka rze KP Po lo nia Śro da
Wlkp. Na miej scu dru gim upla so wał się
ze spół Aka de mii Pił kar skiej Re is sa Kęp -
no, trze cie za jął Pio nier Ba ra nów, a czwar -
ty był GOS Koź min Wlkp. 

W gru pie ża ków (rocz nik 2011
i młod si) ze spo ły po dzie lo no na dwie gru -
py. Z gru py A do dal szej fa zy awan so wa ły
Aka de mia Pił kar ska Re is sa Ja ro cin I oraz
Pio nier Ba ra nów, a z gru py B Aka de mia
Pił kar ska Re is sa Kęp no i Pro gres Kon stan -
ty nów Łódz ki. Osta tecz nie trium fo wa ła

eki pa APR Ja ro cin I, wy prze dza jąc APR
Kęp no, Pio nier Ba ra nów i Pro gres Kon -
stan ty nów Łódz ki. 

W ka te go rii or li ków (rocz nik 2009
i młod si) z gru py A awans wy wal czy ły
UKS AS Czem piń oraz Aka de mia Ta len -
tów Kro to szyn I, a z gru py B – Aka de mia
Pił kar ska Re is sa Go styń oraz Aka de mia
Pił kar ska Re is sa Kęp no. Pierw sze miej sce
za ję li go sty nia nie, a na ko lej nych lo ka tach
upla so wa ły się AT Kro to szyn, UKS AS
Czem piń i APR Kęp no. 

Sło necz na po go da sprzy ja ła za rów no
za wod ni kom, jak i ki bi com. Ci dru dzy
spi sa li się na me dal. Okrzy kom ra do ści
i przy śpiew kom nie by ło koń ca. Pu blicz -
ność wspa nia le mo ty wo wa ła mło dych za -
wod ni ków, któ rzy chcie li po ka zać się z jak
naj lep szej stro ny. 

– Już po raz ko lej ny w Koź mi nie
Wlkp. or ga ni zu je my tur niej dla dzie ci.
Tak jak w czerw cu od był się tur niej na za -

koń cze nie se zo nu, tak te raz prze pro wa -
dzi li śmy za wo dy na roz po czę cie ko lej ne -
go. Je stem za do wo lo ny z licz by uczest ni -
ków. To bar dzo faj na im pre za dla dzie cia -
ków. Do dat ko wym plu sem by ła pięk na
po go da, któ ra sprzy ja ła roz gryw -
kom – sko men to wał Sła wo mir Gru cha ła,
dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor tu
w Koź mi nie Wlkp. 

(LE NA)
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ZAPASY

Trenowali w Międzywodziu 
W dniach od 5 do 10 sierp nia za -
wod ni cy UKS Olim pij czyk Sul mie rzy -
ce prze by wa li na obo zie w Mię dzy -
wo dziu. Mło dzi za pa śni cy do sko na li -
li swo je umie jęt no ści oraz mi ło spę -
dza li czas w gro nie re pre zen tan tów
in nych klu bów.

W obo zie wzię ło udział 80 za wod ni -
ków z klu bów So bie ski Po znań, Grun -
wald Po znań, Tę cza Śro da Wiel ko pol ska
oraz Za pa sy Ple wi ska, a tak że 16-oso bo wa
re pre zen ta cja sul mie rzyc kie go klu bu. 

W trak cie zgru po wa nia po wo ła na zo -
sta ła ka dra dziew cząt wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go. W szta bie tre ner skim zna leź -
li się Ra fał Pa ta las, An drzej Er bert, Ro man
Kró liń ski, Mar ta Er bert oraz Ma ciej Ku la. 

Każ dy dzień na obo zie za wod ni cy
roz po czy na li od po ran ne go roz ru chu.
Przed po łu dnio we ćwi cze nia na ma cie
mia ły na ce lu do sko na le nie zna nych im

tech nik. Po po łu dnia mi spor tow cy bra li
udział w tre nin gu si ło wym bądź bie go -
wym na pla ży. 

Czas spę dzo ny w Mię dzy wo dziu
miał na ce lu nie tyl ko do sko na le nie umie -
jęt no ści i po zna wa nie no wych chwy tów.
Po za stric te spor to wy mi aspek ta mi za pa -
śni cy mie li bo wiem oka zję m. in. zwie -
dzić mia sto czy po dzi wiać kra jo braz z ta -
ra su wi do ko we go. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Piłkarski turniej dla dzieci
PIŁKA NOŻNA 

Orły tym razem bez punktów

Victoria Skarszew – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 - Stayko Stoychev (40'), 2:0
- Joshua Kayode Balogun (80')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Konopka 
(75' Bierla), Kaczmarek, Maciejewski,
Roszczak, Lis (70' Zieliński), Ratajczyk
(60' Miedziński), Olesków (80' Kubot),
Borowczyk, Hajdasz (50' Skowroński),
Szulc
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