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LUDZIE

Wywalczyć sprawiedliwość...
Dziś na naszych łamach kolejna
publikacja na temat szczepień. Tym
razem zgłosiła się do nas pewna kobieta, mieszkanka jednego z miast
Wielkopolski, by opowiedzieć, co spotkało ją i jej rodzinę. Nasza rozmówczyni prosiła o anonimowość, w związku z czym w niniejszym artykule nie
podajemy imion i nazwisk głównych
bohaterów tej smutnej opowieści.
– Nasze dziecko przyszło na świat
w 2018 roku – opowiada kobieta. – Wraz z mężem byliśmy sceptycznie nastawieni do szczepień, słysząc
wiele o NOP-ach, czyli niepożądanych
odczynach poszczepiennych. Nigdy
nie pomyślelibyśmy, że taki dramat
dotknie także nas.
Nasza rozmówczyni twierdzi, iż
od początku bardzo wymuszano
na niej zgodę na szczepienie. – Gdy się
nie zgodziłam, byłam źle traktowana – mówi. – Chyba w trzeciej dobie
okazało się, że synek ma zakażenie moczowodu. Był na antybiotykach. Wtedy przyszli do mnie lekarze, „prosząc”,
bym zaszczepiła dziecko „chociaż”
na wirusowe zapalenie wątroby typu
B, ponieważ koniecznie teraz musiało
zostać przetransportowane do innego
szpitala, a w przeciwnym razie nikt go
nie przyjmie. Na nic zdały się moje tłumaczenia. Śmiali się ze mnie, że mam
informacje z Google. Sytuacja została
przedstawiona tak dramatycznie, iż
w końcu się zgodziłam. Niestety, dopiero później dowiedziałam się, że nie

można uzależniać przyjęcia do szpitala
lub operacji od wykonania szczepień.
Kobieta podjęła decyzję natychmiast, albowiem wtedy – co oczywiste – liczyło się dobro dziecka. – Teraz
wiem, że żadna operacja nie była potrzebna. Był to zwykły blef, żeby „zachęcić” mnie do okaleczenia dziecka – oznajmia mama chłopca. – Ostatecznie na szczepienie się nie zgodziliśmy po interwencji męża. Tyle że lekarze zrobili, jak chcieli – zaszczepili
dziecko bez naszej zgody, podczas zakażenia i brania antybiotyku.
Następnego dnia skóra chłopca
miała odcień żółto-zielony. Jego oczy
też. Płakał strasznie. Rodzice przyznają,
że żadne dziecko na całym oddziale nie
płakało tak jak ich synek. Przed szczepieniem chłopiec podnosił główkę
na boki i do góry. – Ja nie zwróciłam
na to uwagi, bo to moje pierwsze dziecko, ale pani, która ze mną leżała, była
pod wrażeniem umiejętności i siły naszego maluszka – opowiada nasza rozmówczyni.
Po szczepieniu dziecko leżało już
nieruchomo... – Lekarze oraz pielęgniarki nie pozwalali być przy nim, kiedy miało pobieraną krew. Właściwie
przynosili go, kiedy chcieli... – kontynuuje kobieta. – Kiedy okazało się, że
z dzieckiem jest źle, że bilirubina jest
za wysoka, że istnieje podejrzenie
uszkodzonej wątroby, zdecydowano
się przetransportować naszego synka
karetką do szpitala wojewódzkiego. Pielęgniarka zapytała, czy ochrzcić go

przed wyjazdem. Oczywiście zgodziłam się, zadzwoniłam po męża, bo to
przecież ważna chwila. Ale gdy spytałam, kiedy możemy go ochrzcić, dowiedziałam się, że... ona już to zrobiła sama.
Pierwszy miesiąc życia chłopczyk
spędził w szpitalu, a jego mama codziennie dojeżdżała 80 km. – W sumie byliśmy w sześciu szpitalach,
od Poznania po Warszawę – opowiada
kobieta. – Za każdym razem mówiłam, że podejrzewam, iż „sprawcą” jest
szczepionka. Nikt tego nie chciał słuchać. Przecież wątroba nie uszkodziła
się sama! Nikt nie zgłosił NOP. W szpitalach spędziliśmy w sumie trzy miesiące, a zdaje się, że już po miesiącu
dziecko kwalifikuje się do ciężkiego
NOP-u. Lekarze wymyślali choroby
genetyczne, metaboliczne... Dziecko
miało być ślepe, głuche, a teraz słyszy
każdy szelest rozpakowywanych ciastek i wyciąga rękę.
W jednym z warszawskich szpitali
kobieta udała się na rozmowę z panią
psycholog, oczekując podniesienia
na duchu. – Pani psycholog zaproponowała, abym oddała dziecko do adopcji, bo – „skoro jestem ładna i mądra, to
na pewno chciałam mieć zdrowe
i piękne dziecko”. Nie mogłam słuchać
tych bzdur. Ale ta pani udzieliła mi kolejnej „złotej rady”, mówiąc, żebym
za bardzo nie rozczulała się nad sobą,
ponieważ teściowa będzie chciała odebrać mi dziecko, gdy zobaczy, w jakim
jestem stanie. Wyszłam z gabinetu skołowana i zszokowana, albowiem takich

rewelacji się nie spodziewałam – wspomina nasza rozmówczyni.
Dodaje także, że wszelacy specjaliści twierdzili, iż to uszkodzenie wątroby do niczego im nie pasuje. Jednocześnie absolutnie wykluczali, że przyczyną może być szczepienie. – Dziecko
miało maksymalnie poziom bilirubiny 20. ALT i AST ok. 400 (norma
do ok. 70), GGTP ok. 3000 (norma
do ok. 200) – wylicza kobieta. – Od czwartego miesiąca życia synka leczy doktor, który – śmiało to mogę powiedzieć – uratował mu życie. To
lekarz z niesamowitą wiedzą. Mając
terminy na około rok do przodu, przyjął nas w ciągu kilki dni, kiedy dowiedział się o ciężkim stanie zdrowia naszego dziecka. Oddzwaniał nawet późnym wieczorem, by wszystko wyjaśnić
i nas uspokoić.
Obecnie dziecko przyjmuje dużo
kosztownych suplementów. Jak wiadomo nasze państwo nie przewiduje odszkodowań dla dzieci chorych po szczepieniu. – Robimy wszystko, żeby synkowi żyło się łatwiej, mniej boleśnie, ale
ma np. swędzącą skórę, grudki na palcach na skutek cholestazy, czyli chorej
wątroby, która zatrzymuje żółć – tłumaczy mama chłopca. – Odkąd bierze
duże dawki witamin – czyli od roku,
nie był chory, a kiedy słuchaliśmy specjalistów od chorób wątroby, dziecko
było często przeziębione, miało mocne
zapalenia oskrzeli. Teraz nie choruje,
nawet przebywając z przeziębionymi.
Chłopczyk ma ponad rok, a wciąż

nie chodzi ani nie raczkuje, uczy się siadać. – Wtedy, gdy inne dzieci się rozwijały, on walczył o życie – stwierdza
nasza rozmówczyni. – Robi małe postępy, ale cieszymy się, że w ogóle są.
Wszystko przychodzi mu bardzo ciężko, musi w to włożyć ogromną ilość
czasu i chęci. Inni rodzice cieszą się, że
ich dzieci siadają, chodzą, a my cieszymy się, że w ogóle z nami jest.
Rodzice zdecydowali się złożyć pozew przeciwko lekarzowi, który zaszczepił chore dziecko. – Przecież wiedział, że nie szczepi się kilkulatka zkatarem, noworodek z zakażeniem też odbiega od zaleceń – oznajmia kobieta. – Okłamał nas izrobił coś wbrew naszej woli. Reprezentuje nas mecenas,
który jest znany z prowadzenia tego typu spraw. Mamy nadzieję, że uda nam
się wywalczyć sprawiedliwość dla nas,
dla naszego dziecka i innych poszkodowanych. Mam kontakt z osobą, której
dziecko już nie żyje po tej szczepionce.
Najpierw zaczęły przestawać funkcjonować nerki i wątroba, a później też serce. Są też dzieci z dużymi uszkodzeniami, ale na szczęście żyją. Nie wiadomo,
co stałoby się z moim dzieckiem, gdyby
dostało następną szczepionkę, również
obowiązkową, jeszcze w szpitalu... A co
gdyby było szczepione według kalendarza szczepień..?
Pierwszy rok, kiedy to rodzice powinni się cieszyć z narodzin dziecka,
dla bohaterów tej historii był przepłakany i w dużej części spędzony w szpitalach. – Inne mamy jeździły na spacery, a ja modliłam się w szpitalach, żeby
mi dziecko nie umarło... – kończy swoją opowieść mama ponad rocznego
synka.
(ANKA)
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KONTROWERSJE

Walczą o prawdę i godność Polski
W Krotoszynie, jak również w wielu innych miastach w Polsce, ruszyła akcja
„#NieDlaRoszczeń”, zorganizowana
przez członków Roty Niepodległości,
należącej do Stowarzyszenia Marsz
Niepodległości. Zbierane są podpisy
obywateli pod listem, który ma być złożony na ręce Donalda Trumpa – prezydenta USA, z żądaniem uchylenia
ustawy JUST/447.
JUST ACT 447, czyli Ustawa
o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat,
została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2017 roku, a weszła w życie 2018
roku. Jej celem jest wsparcie przez administrację Stanów Zjednoczonych
w skali międzynarodowej działań służących uregulowaniu statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach
Holocaustu. Ustawa mówi również
o krzewieniu wiedzy o Zagładzie, jej
przyczynach i konsekwencjach. Do listopada 2019 Departament Stanu ma przedstawić Kongresowi jednorazowy raport o stanie realizacji
niewiążącej Deklaracji Terezińskiej,
sygnowanej 30 czerwca 2009
przez 46 państw, w tym Polskę.
Pojawia się w niej kwestia tzw.
mienia bezspadkowego, czyli majątku
pozostawionego przez ofiary Holocaustu, po których nie ma spadkobierców, a które na mocy prawa należą
do skarbu państwa. Mienie to, zgodnie z ustawą, ma „służyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych, znajdujących się w potrzebie
ofiar Holocaustu i zapewnienia ciągłej
edukacji o Holocauście, jego przyczynach i konsekwencjach”.
Według organizatorów akcji
„#NieDlaRoszczeń” ustawa JUST
ACT 447 może spowodować naciski
dyplomacji amerykańskiej na państwa

europejskie w celu przyspieszenia działań służących przekazaniu mienia
na rzecz organizacji żydowskich. Nie
traktują również poważnie zapewnień
polskiego rządu w sprawie ACT 447,
wedle którego żadne negocjacje w tej
sprawie nie są prowadzone.
– Do chwili obecnej żadna międzynarodowa organizacja restytucji
mienia ofiar Holocaustu nie zgłosiła
konkretnych kwot roszczeń wobec
Polski. Liczby, które pojawiają się
w prasie mają jedynie charakter spekulacji i nie posiadają oparcia w faktach.
Departament Stanu USA w kontaktach ze stroną polską nie podnosi sprawy mienia bezspadkowego jako odrębnej kwestii związanej z restytucją mienia ofiar Holocaustu. Przedstawiciele
administracji amerykańskiej wskazują
natomiast regularnie na sprawę restytucji mienia jako ważną kwestię wymagającą uregulowania, ze względu
na obywateli amerykańskich – ofiary
Holocaustu, których ta sprawa dotyczy. Rząd RP stoi na stanowisku, że
część roszczeń obywateli amerykańskich związanych z nacjonalizacją mienia po II wojnie światowej została uregulowana umową indemnizacyjną
z USA z 1960 r. Należy jednak uściślić,
że w świetle prawa umowa ta rozwiązuje sprawę roszczeń tylko takich osób,
które były już obywatelami USA
w momencie nacjonalizacji ich mienia
przez władze komunistyczne w Polsce
i pozostawały obywatelami amerykańskimi do momentu zawarcia układu
w 1960 r. Wszelkie pozostałe potencjalne roszczenia dzisiejszych obywateli amerykańskich, którzy nie posiadali
obywatelstwa amerykańskiego w momencie nacjonalizacji mogą być i są
rozpatrywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym zgodnie
z regulacjami i procedurami przewidzianymi w polskim systemie prawnym. Ustawa JUST ACT, jako część

wewnętrznej legislacji amerykańskiej,
nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku
do mienia w Polsce, należącego do byłych właścicieli lub ich spadkobierców
amerykańskich. Niezależnie od niewiążącego charakteru ustawy, polska
dyplomacja regularnie podnosi tę sprawę w kontaktach z partnerami amerykańskimi, wskazując również na postulaty sygnalizowane przez Polonię
amerykańską. Jeszcze w okresie prac
nad JUST ACT Ambasada RP w Waszyngtonie konsultowała wykorzystywaną przez amerykańską Polonię argumentację w celu zapewnienia, że ustawa nie będzie odnosić się wprost
do Polski, ani nie będzie zawężać
przedmiotu sprawy wyłącznie do naszego kraju – czytamy w odpowiedzi
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka w związku interpelacją złożoną
przez posła Roberta Winnickiego 28
lutego 2019 roku.
Organizatorzy akcji „#NieDlaRoszczeń” w liście kierowanym do Donalda Trumpa wskazują, że ustawa
kongresu nie ma żadnych podstaw
prawnych zarówno w Polsce, jak
i w USA czy innych krajach europejskich. – Jest niezgodna z polskim prawem – art. 935 Kodeksu cywilnego,
który stanowi: „Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić
albo ostatnie miejsce zamieszkania
spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa
jako
spadkobiercy
ustawowemu” – czytamy w liście skierowanym
do prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Jest także sprzeczna z europejskim systemem prawnym, który wywodzi się z prawodawstwa rzymskiego. Polskie przedwojenne prawodaw-

stwo chroniło każdego obywatela bez
względu na jego pochodzenie. Niemcy
po zwycięskiej kampanii w Polsce
w 1939 r. wprowadziły na byłym terytorium Polski swoje własne ustawodawstwo, które nie widziało żadnej
różnicy w sposobie likwidacji Polaków
i Żydów. Tym bardziej Polska i Polacy
nie mogą odpowiadać za prawo, które
wprowadził na terenach polskich niemiecki okupant. Wszystkie rzetelne
badania historyczne pokazują zgodnie,
że Polacy i Żydzi byli ofiarami Niemców. W związku z powyższym niedopuszczalne są jakiekolwiek naciski ze
strony dyplomacji USA. Nie możemy
ich traktować inaczej niż próbę wymuszenia i wyłudzenia pieniędzy od Polaków. (…) 1 września 1939 roku agresja
Niemiec na Polskę rozpoczęła II Wojnę
Światową. Polacy jako pierwsi przeciwstawili się imperialnym ambicjom III Rzeszy, które podsycane były
przez zbrodniczą ideologię nazizmu.
Już 17 września na podstawie tajnego
paktu Ribbentrop-Mołotow do Polski
wkroczyło wojsko sowieckie. Hitler
i Stalin razem dokonali podziału Polski, narzucając jej obywatelom terror,
przemoc i własne prawa. Polacy przez
cały okres II Wojny Światowej nie
stworzyli oddziałów wojskowych, które by kolaborowały z nazistami. Byliśmy wyjątkiem na mapie Europy.
Przedwojenne polskie prawo chroniło
prawa mniejszości żydowskiej. Dopiero po porażce polskiego wojska we
wrześniu 1939 roku i upadku rządu
polskiego oraz przejęcia władzy przez
nazistów Niemcy wprowadziły rasistowskie prawo. Kolejnym krokiem
niemieckiej machiny zbrodni była zagłada narodów. Do jej przeprowadze-

nia posłużyła ustawa niemiecka z 4
grudnia 1941 r., zwana Polenstrafrechtsverordnung, która podporządkowywała Polaków i Żydów niemieckiemu ustawodawstwu. W trakcie
okupacji powstało Polskie Państwo
Podziemne, które podlegało Rządowi
RP na uchodźstwie. Obok funkcjonującego tajnego szkolnictwa, organizowania armii, tworzenia organizacji życia kulturalnego i politycznego, działały na terenie okupowanych ziem cywilne i wojskowe sądy podziemne. Karały
one śmiercią niemieckich zbrodniarzy
i Polaków kolaborujących z okupantami. Polacy stworzyli także specjalną organizację pomocy Żydom o nazwie Żegota. Działający w strukturach Państwa Podziemnego wywiad z narażeniem życia zdobywał tajne plany wroga i informacje dotyczące zagłady Żydów. To Polacy pierwsi poinformowali świat o masowych mordach, jednak
nikt nie odpowiadał na nasze wezwania. Państwo polskie doznało niewyobrażalnych strat w latach 1939-1945,
które do dziś ciężko policzyć. Wiele
miast zostało zrównanych z ziemią,
w tym nasza stolica – Warszawa. Straciliśmy największą część naszej populacji sprzed wojny, ponieważ zarówno
Niemcy, jak i Sowieci wymordowali
większość polskich elit. Żołnierze Polscy zdobyli Monte Cassino i bronili
brytyjskiego nieba. Polscy więźniowie
niemieckich obozów koncentracyjnych organizowali ruch oporu, niosąc
pomoc również Żydom. Ci wszyscy
polscy bohaterowie stracili znaczenie.
Po zakończeniu wojny alianci ogłosili
zwycięstwo. Miejsce Polaków u boku
aliantów zajęli Sowieci – sojusznicy
Hitlera z 1939 r. Ostatecznie w wyniku postanowień jałtańskich Polska trafiła z okupacji niemiecko-sowieckiej
pod okupację sowiecką. (...) Dla nas,
Polaków, koszmar nie skończył się
po wojnie, zmienił się tylko reżim. Pół
wieku walczyliśmy o wolność od Sowietów, teraz przystępujemy do walki
o prawdę. Nie pozwolimy, aby kłamstwo zajęło jej miejsce.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POLITYKA

W obronie tradycyjnej rodziny

W czwartek, 22 sierpnia, w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa
z udziałem posła Jana Mosińskiego
i radnych powiatowych z Prawa
i Sprawiedliwości. Tematem spotkania była Karta Praw Rodziny. Na 6
września zaplanowano specjalną
konferencję poświęconą tej sprawie
(patrz: strona 1).

Karta Praw Rodziny powstała
na życzenia wyrażone na Synodzie Biskupów, który odbywał się w Rzymie
w 1980 r. i był poświęcony zadaniom
chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie. Papież Jan Paweł II zo-

bowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to,
aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.
– Z całym szacunkiem dla różnorodności i idei, ale jesteśmy niestety
świadkami ofensywy środowisk związanych z LGBT i gender – stwierdził
poseł Jan Mosiński. – Co do osób nie
mam zastrzeżeń. Mam natomiast
uwagi do ideologii, która jest szkodliwa dla polskich rodzin, a przede
wszystkim dla dzieci i młodzieży.
Chcemy Polakom w takiej małej ojczyźnie jak Krotoszyn przybliżyć Kartę Praw Rodziny. Jest to dokument
uniwersalny, zawierający zestaw wartości. Rodzina jest centrum działań

Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił
parlamentarzysta.
Zapowiedział także konferencję,
która odbędzie już 6 września w auli I Liceum Ogólnokształcącego im.
Hugona Kołłątaja pn. „Rodzina i samorząd w edukacji dzieci i młodzieży”.
Gośćmi będą Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, Ewa Skorupa – wiceprzewodnicząca miasta Bełchatów
i ks. dr Kazimierz Kurek. – Chcemy,
żeby przyjechali ludzie z zewnątrz
i przybliżyli mieszkańcom ten ważny
dokument oraz powiedzieli, jakie
działania należy wdrożyć w samorządzie. Każda rodzina ma pewien zestaw praw, które są odzwierciedlone
w wielu programach Prawa i Sprawiedliwości. Liczymy, że Karta Praw Ro-

dziny trafi do wszystkich domów
i do umysłów polityków oraz samorządowców – wyjaśnił J. Mosiński.
Pomysłodawcą akcji jest radny powiatowy Grzegorz Król. – Pomysł narodził się 26 maja, kiedy byłem
na zjeździe samorządowców w Częstochowie – powiedział G.
Król. – Przyszła mi taka myśl, żeby
zrobić coś dla rodzin. Uznałem, że
warto Kartę Praw Rodziny przybliżyć
mieszkańcom naszego powiatu. Wydrukowaliśmy ponad 5 tysięcy egzemplarzy i znacząca ich część trafiła
już do rodzin w gminach Rozdrażew
i Koźmin Wlkp. Ta karta ma być polem do dyskusji nad kształtem rodziny i nad tym, jakie prawa jej przysługują. W dokumencie tym jest zawarty
pewien system wartości. Warto pewne oczywiste prawdy powtarzać
i podkreślać – zaznaczył radny.
Z kolei radny Andrzej Skrzypczak
wspomniał, że Karta Praw Rodziny
zostanie przedłożona na najbliższej
sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w celu przyjęcia jej w formie stosownej uchwały. Klub Prawa i Sprawiedliwości pragnie wystąpić do wszystkich
samorządów w tej samej sprawie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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SULMIERZYCE

Dwa miesiące potrwa remont pokrycia dachowego Sulmierzyckiego Domu Kultury. Inwestycja kosztować
będzie niecałe 350 tys. zł.

FOT. www.sulmierzyce.pl

Trwa remont domu kultury

W postępowaniu przetargowym
na wykonawcę tego zadania wyłoniono
firmę Dekarstwo-Ciesielstwo Monika
Szczepaniak z Odolanowa.
Sulmierzycka instytucja uzyskała
na remont dachu dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów
Kultury. Koszt modernizacji wraz z wykonaniem systemu nowych rynien i instalacji odgromowej wyniesie 349 800 zł.
OPRAC. (NOVUS)

KOBYLIN

Zakończyły się prace remontowe
w budynku dawnej biblioteki szkolnej przy placu Andrzeja Glabera 3
w Kobylinie. W odnowionym lokalu
funkcjonować będą biura Branżowej
Szkoły I stopnia – sekretariat, gabinet dyrektora, a także pomieszczenie socjalne.
W odbiorze wyremontowanych pomieszczeń udział wzięli burmistrz Tomasz Lesiński, Katarzyna Jackowska – dyrektor szkoły, Janusz Piskorski

(Zakład Budowlany JAN-BUD), Anita
Danielczyk – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim
w Kobylinie.
W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną, położono nowe podłogi, zmodernizowano system centralnego ogrzewania, odnowiono ściany i wykonano nowe sufity. Pomieszczenia połączono z budynkiem szkolnym, instalując
przeszklone drzwi między nowym sekretariatem a korytarzem głównym obiektu.
Takie rozwiązanie uprości komunikację

FOT. www.kobylin.pl

Modernizacja zakończona

w szkole, a także zapewni podgląd na to,
co dzieje się na korytarzu szkolnym.
(NOVUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

Michał Wiśniewski akustycznie!

22 września w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie w akustycznym koncercie wystąpi Michał Wiśniewski.
W poprzednim sezonie w pierwszej
odsłonie trasy akustycznej „A niech
gadają” występy te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zostały wspaniale przyjęte przez publiczność.
To bardzo klimatyczne koncer ty,
idealne na długie, jesienno-zimowe wieczory. Można na nich usłyszeć największe przeboje Michała i zespołu Ich Troje,
takie jak „Powiedz”, „A wszystko to…”
czy „Zawsze z Tobą chciałbym być”. Wykonywane na żywo, akustyczne wersje
piosenek oczarowują dźwiękami pianina, basu, gitary oraz instrumentów perkusyjnych i na długo pozostają w pamięci tych, którzy są uczestnikami tych muzycznych wydarzeń. Jesienią Michał Wiśniewski znów wyrusza w Polskę. Tym
razem zagości także w Krotoszynie. Zapraszamy!
(ANKA)

ZLOT

Motocykliści opanowali Krotoszyn

W miniony weekend odbył się
już XXXII Zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów, organizowany przez klub
motocyklowy OLDTIMERS. Tradycyjnie zorganizowano paradę maszyn
po okolicznych miejscowościach i ulicach Krotoszyna. Teren imprezy wyznaczono przy ul. Sportowej.
Uczestnicy zlotu przybyli do Krotoszyna już w piątkowe popołudnie. Wieczorem na scenie zagrały dla nich zespoły
Dziady z Laską, Podróbka i The Junax.
Następnego dnia mieszkańcy Krotoszyna i okolicznych wsi mogli podziwiać
imponującą paradę motocykli. Potem maszyny zaprezentowano na terenie targowiska. Tradycyjnie dokonano wyboru najładniejszego pojazdu zlotu. W tym roku
laureatem został właściciel francuskiego
Radiora z 1918 roku. Nagrodę wręczył
wiceburmistrz Ryszard Czuszke.
O samym motocyklu nie ma zbyt wielu informacji, ale – jak przyznał zdobywca
nagrody – był on produkowany przez Józe-

fa Chapolarda w Bourg-en-Bresse. Francuz był również producentem maszyn
do szycia, rowerów i maszyn rolniczych,
a swą działalność prowadził od 1904. W jego motocyklach używane były silniki Moser,
AMC, NSU, VAP, JAP oraz Nervor, o różnych pojemnościach – od 50 do 500 cm3.
Sobota zakończyła się wspólną zabawą na terenie zlotu, gdzie na scenie zagrały zespoły Blue Stations, Zeppelinians
i CI-HO. W niedzielę impreza się zakończyła i motocykliści udali się do domów.

(NOVUS)

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

Spotkania z kulturą ludową

Cykliczne spotkania z folklorem organizowane są przez Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu. Rozpoczęły się
w czerwcu i potrwają aż do września,
a każde z nich odbywa się w innej miejscowości południowej Wielkopolski. Integralną częścią imprez są targi, na których swoje dzieła mogą przedstawić ludowi twórcy.
Trzecia z sześciu Estrad Folkloru odbyła się w ośrodku Biały Daniel w Sośniach. Zaprezentowało się 12 zespołów
i solistów, 2 zespoły taneczne, a także 10
twórców.

Koncert zorganizowano we współpracy CKiS w Kaliszu ze Stowarzyszeniem Pasikonik z nieodległej Kociny. Właśnie tam działa kapela, która rozpoczęła
imprezę trwającą przez całe niedzielne
popołudnie. Można było posłuchać zespołów specjalizujących się w śpiewie tradycyjnym. Wśród nich znalazły się trzy
formacje z powiatu krotoszyńskiego – Łagiewniczanie, Biadkowianki oraz zespół
śpiewaczy Kalina z Nowej Wsi.
Podczas targów można było podziwiać rzeźbę w drewnie, różne rodzaje haftu oraz koronki. Estrady Folkloru mają
na celu przybliżanie kultury ludowej i jej
bogactwa.
(LENA)

SMOLICE

We wtorek, 6 sierpnia, na drodze powiatowej w Smolicach pojawił się ciężki sprzęt
do prac ziemnych, tym samym rozpoczynając realizację drugiego etapu budowy kanalizacji.

Ruszył drugi etap kanalizacji

FOT. www.kobylin.pl

4 sierpnia w Sośniach odbyła się Estrada Folkloru 2019. Nasz powiat reprezentowały aż trzy zespoły.

W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć
kanalizacji sanitarnej i doprowadzona do mieszkańców wsi przy drodze powiatowej – od kościoła do skrzyżowania z drogą krajową, a także
do bloków w kierunku Jutrosina. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około milion złotych.
Dzięki dobrej współpracy z Międzygminnym
Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich inwestycja będzie sfinansowana
po połowie przez związek i gminę Kobylin.
(NOVUS)

Wydarzenia
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LUTOGNIEW

Diecezjalno-powiatowe święto plonów
W niedzielę w Lutogniewie odbyły
się Dożynki Diecezjalno-Powiatowe.
Tradycyjnie przybyli na nie przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, parlamentarzystów,
organizacji i instytucji związanych
z rolnictwem, a także mieszkańcy
całego powiatu, jak również delegacje diecezji kaliskiej, z biskupem
Edwardem Janiakiem na czele.
Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia wieńców dożynkowych przez
biskupa kaliskiego. Następnie odprawiona
została Msza święta w Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia. Później wszyscy uczestnicy przemaszerowali na teren pobliskiego
boiska. W trakcie części obrzędowej zaproszonym gościom, w tym samorządowcom
powiatu i gmin, wręczono – przy przyśpiewkach zespołów ludowych – symboliczny bochen chleba. W trakcie swoich
wystąpień starosta Stanisław Szczotka i bi-

skup Edward Janiak podkreślili szczególną
rolę polskiego rolnika. Wskazali, że przywiązanie i dbanie o swoją ziemię jest tożsame z takimi wartościami jak patriotyzm
czy niepodległość.
Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne – Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej, zespołu Krotoszanie i innych zespołów ludowych z powiatu.

Z koncertem „W krainie uśmiechu” wystąpili Kazimierz Kowalski i soliści Polskiej Opery Kameralnej. Zorganizowano
także widowiskowy przejazd koni i zaprzęgów w ramach X Pielgrzymki Konnej
oraz przejazd motocyklistów w ramach V Pielgrzymki Motocyklowej.

Wieczorem odbyła się biesiada śląska
z Mirosławem Jędrowskim i koncert „Zenek Show” z największymi przebojami
zespołu Akcent.
Na dożynkach nie brakowało rozmaitych stoisk – szkół, instytucji związanych
z rolnictwem, stowarzyszeń, służby zdro-

KOBYLIN

Norbi gwiazdą Dożynek Gminnych
przed liczną publicznością zaprezentowały się chóry Familia i Harfa, zespół Młodzi
Duchem, a także Elżbieta Siama i Tadeusz Kuśnierz.
Wszyscy jednak czekali na występ
gwiazdy, czyli Norberta Dudziuka, znanego jako Norbi. Artysta zdobył popularność w całej Polsce za sprawą singla „Kobiety są gorące”. W kwietniu 1998 przyznano mu nagrodę Fryderyka w katego-

W niedzielę na stadionie w Kobylinie
zorganizowano gminne uroczystości
dożynkowe. Okoliczni rolnicy, wspólnie się bawiąc, mogli świętować zakończenie zbiorów. Gwiazdą wieczoru był Norbi wraz z zespołem.

Przedstawiciele wszystkich sołectw
gminy Kobylin zebrali się na rynku, żeby
korowodem przemaszerować ulicami
miasta na teren stadionu, gdzie odbyła się
główna część uroczystości. Było tradycyjne przyjęcie chleba dożynkowego i dziele-

nie się nim, a wszystko przy przyśpiewkach zespołu ludowego Łagiewniczanie.
Wystąpiły także dzieci z miejscowego
przedszkola. Widowiskowym punktem
imprezy było wypuszczenie gołębi.
Po części obrzędowej na scenie

wia, służb mundurowych czy gastronomicznych. Dla najmłodszych przygotowano wesołe miasteczko, pełne atrakcji.
(NOVUS)

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

rii 'Album roku', był również nominowany do tytułu 'Fonograficzny debiut roku'. Impreza w Kobylinie zakończyła się
zabawą taneczną z zespołem Bliźniacy.
Podczas gminnych dożynek atrakcji
dla mieszkańców nie brakowało. Można
było obejrzeć sprzęt rolniczy czy spotkać
się z żużlowcem – Damianem Balińskim.
Dla dzieci przygotowano plac zabaw. Panie
z kół gospodyń wiejskich oferowały tradycyjne przysmaki – chleb z masłem, maślankę, placki, bigos, pierogi, kaszankę, zupę węgierską, kapuśniak czy dania włoskie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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BUSKERBUS

Niezwykli artyści na krotoszyńskim rynku
W miniony weekend krotoszyński rynek znów opanowali światowej klasy komicy, akrobaci, żonglerzy, iluzjoniści czy muzycy. Za nami kolejna
edycja BuskerBus, czyli Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej.
Organizatorem wydarzenia był Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Artyści, którzy przybyli z różnych
stron świata, pokazali, że nie boją się wyzwań. Podczas występów udowadniali, że
ludzkie ciało ogranicza tylko wyobraźnia.
Motywami przewodnimi tegorocznej
edycji były siła i precyzja. W godzinach
popołudniowych artyści swoje umiejętności prezentowali na krotoszyńskim rynku, a wieczorem w oficjalnym klubie festiwalowym, który w tym roku mieścił się
w Kantynie Bistro&Bar naprzeciwko Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Brunitus z Argentyny udowodnił, że
każdą historię można opowiedzieć za pomocą diabolo. Francusko-hiszpański duet
Umami Dancetheatre zaprezentował
własną interpretację opery „Carmen”,
wykorzystując elementy breakdance’u i pantomimy. Akrobatykę z tańcem
współczesnym w swoim poruszającym
spektaklu połączył Hayatonuu z Japonii,
a nowe choreografie tańca brzucha pokazała Dancer Lucy z Czech.
Mocnym akcentem festiwalu były solowe spektakle doświadczonych artystek
cyrkowych z Ameryki Południowej. Laura Faleiros wykonywała efektowne ewolucje z hula hop, Popi wywołał podziw akrobacjami wymagającymi wieloletnich treningów, a Painé Santamaria zaprezentowała zaawansowane układy żonglerskie,
talent aktorski i muzyczny.
Widowiskowe spektakle wymagające
siły i precyzji przygotowały także trzy duety z Argentyny. Nube połączyli żonglerkę z tańcem i zburzyli tradycyjny obraz
grupy cyrkowej, Per Se zachwycili układami akrobatyki partnerskiej, a Alegro An-

powszechnie dostępna także poza wielkimi arenami czy teatrem. Głównym wynagrodzeniem artystów ulicznych jest to, co
zostanie wrzucone do kapelusza. Krotoszynianie czynili to nader chętnie.

dante rozśmieszali publiczność w każdym wieku. Nie zabrakło także polskich
artystów cyrkowych. Na festiwal powrócił
pochodzący z Wrocławia żongler Kacper
Wydmański, a po raz pierwszy wystąpił
Teatr JaSię.

W festiwalu udział wzięli również
uzdolnieni artyści muzyczni, prezentujący autorską twórczość. Zaproszono Ella
Johna (Niemcy), Dennę Kay (Niemcy),
Rubiego Jeana Rose (Wielka Brytania/Stany Zjednoczone), Dryadic (Polska/Wielka
Brytania), Mariusza Golę (Polska).
Nie sposób wymienić tu wszystkich
artystów, ale każdy z nich był wyjątkowy.
Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem krotoszynian. Wszystkie występy oglądała liczna grupa widzów. A niezwykli artyści uliczni po raz kolejny podbili serca mieszkańców naszego miasta.
BuskerBus to festiwal typowo interdyscyplinarny. Sztuka uliczna wychodzi
do ludzi i wciąga ich do magicznego świata. Interakcja między organizatorami, publicznością oraz artystami jest kluczowym
elementem. To szczera reakcja widzów
i budowanie więzi z publicznością sprawiają, że prezentacje uliczne są wyjątkowym
doświadczeniem. Festiwal bawi, wzbudza
emocje, otwiera widzów na nowe doświadczenia. Udowadnia, że sztuka może być

(NOVUS)

FOTOGALERIE I FILMY
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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Nasze drużyny na podium
FOT. www.kozminwlkp.pl
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Znakomicie spisały się drużyny z naszego powiatu, które 18 sierpnia
startowały w XVI Europejskich
i XIX Krajowych Zawodach Sikawek
Konnych w Racocie. Druhowie z Gościejewa zajęli drugie miejsce, druhny z tej miejscowości uplasowały się
na trzeciej lokacie, a żeński zespół
z OSP Dąbrowa obronił mistrzowski
tytuł.
W zawodach rywalizowało 30 ekip.
Impreza na stadionie w Racocie rozpoczęła się od uroczystej defilady, którą prowa-

dził komendant zawodów – dh Grzegorz
Stanisławiak. Wszyscy strażacy przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry dętej.
Licznie przybyła publiczność przez
blisko sześć godzin podziwiała wszelakiego rodzaju sikawki konne – parowe, dwukołowe, a także ciągnięte przez strażaków.
Do jednych z najstarszych konnych sikawek zalicza się ta, którą zaprezentowali
publiczności i sędziom strażacy ochotnicy z Dąbrowy. „Pożarnicza maszyna”, będąca na wyposażeniu tej jednostki, została wyprodukowana w 1880 roku.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Z wizytą wśród gwiazd

13 sierpnia do Krotoszyna przybył
Planetobus, czyli mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik.
Współorganizatorami tego naukowego wydarzenia byli senator Łukasz Mikołajczyk i burmistrz Franciszek Marszałek.
– W ramach projektu „Nauka dla
Ciebie”, realizowanego przez Centrum
Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, docieramy do małych miejscowości, w których
nieczęsto poznaje się prawa nauki poprzez samodzielne eksperymentowanie.
W tym roku mamy zamiar odwiedzić Planetobusem 60 szkół, by budzić
w uczniach zainteresowanie kosmosem – mówili przedstawiciele Centrum
Nauki Kopernik.
Podróżujące Planetobusem mobilne
planetarium to duży namiot z dachem
w kształcie kopuły o średnicy pięciu metrów. W środku może zmieścić się 30-35

osób. Na półokrągłym „suficie” widzowie
oglądają pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów. W jasny dzień można było zobaczyć niebo
pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty
astronomiczne, a także „odwiedzić” Międzynarodową Stację Kosmiczną i dowiedzieć się, co robią na niej astronauci.
Dzieci uczestniczące w pokazach mobilnego planetarium otrzymują także „Poradnik młodego naukowca”, pełen astronomicznych ciekawostek, informacji
o gwiazdach i planetach oraz eksperymentów, które można samodzielnie wykonać w domu.
Wydarzenie wywołało duże zainteresowanie w naszym mieście, przez co organizatorzy mieli spory problem, żeby przyjąć wszystkie dzieci, które chciały odwiedzić to niezwykłe miejsce. Z uwagi
na ograniczoną liczbę miejsc i czasu niektórzy musieli zostać odprawieni.
(NOVUS)

Na Sygnale
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Groźna kolizja w Koźminie

Szczęśliwy finał poszukiwań

FOT. dh Szymon Sikora

FOT. Stowarzyszenie „Szukamy i Ratujemy”

NA DRODZE

16 sierpnia na ul. Tadeusza Kościuszki w Koźminie Wlkp. doszło
do groźnej kolizji. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.
Do zdarzenia wysłano strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Krotoszynie oraz z miejscowej OSP.
Na miejscu okazało się, że zderzyły się
dwa samochody, którymi podróżowały
łącznie cztery osoby. Dwóm udzielono
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
akumulatorów w rozbitych pojazdach

oraz usunięciu z jezdni pozostałości
po kolizji.
– Kierujący samochodem marki
Volkswagen Caddy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze
i nie zachował odległości od pojazdu poprzedzającego. W rezultacie wjechał w tył
samochodu marki Opel Vectra. Osoby
z drugiego auta zostały przetransportowane do szpitala, na szczęście nie odniosły
poważnych obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

15 sierpnia w godzinach popołudniowych w miejscowości Baszków (gmina Zduny) zaginął 56-letni mieszkaniec tamtejszego Domu Pomocy Społecznej. Mężczyzna, niezdolny do samodzielnej egzystencji, samowolnie
oddalił się z ośrodka. W związku z zaginięciem zorganizowano poszukiwania na szeroką skalę.
Zgłoszenie o zaginięciu 56-latka
wpłynęło w czwartek wieczorem. Ubrany
był w ciemno szare spodnie dresowe, brązową bluzę i ciemną czapkę z daszkiem.

Mężczyzna ma problemy koordynacyjno-ruchowe i specyficzny chód.
Do akcji poszukiwawczej zaangażowano kilkudziesięciu policjantów, strażaków ochotników z gmin Zduny i Kobylin
oraz członków grupy poszukiwawczo-ratowniczej „Szukamy i Ratujemy” z Ostrowa Wlkp. Drugiego dnia poszukiwania
wsparli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z dronami
oraz ratownicy SiR wraz ze swoim SiRbusem, czyli Mobilnym Centrum Koordynacji Poszukiwań. Z Warszawy przyleciał
także śmigłowiec policyjny Black Hawk,

dzięki któremu z powietrza można było
obserwować teren.
W pierwszych dniach prowadzono poszukiwania na terenie Baszkowa, Kobylina
i okolicznych miejscowości, jednak bez rezultatu. Dopiero 17 sierpnia wieczorem
nastąpił szczęśliwy przełom. Zaginionego
mężczyznę odnaleziono w okolicach Głogowa (województwo dolnośląskie). – Poszukiwany – chory na demencję – został
odnaleziony w okolicach Głogowa,
na szczęście cały i zdrowy – poinformowali
członkowie grupy „Szukamy i Ratujemy”.
(NOVUS)
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KOBYLIN

FOT. Biblioteka w Kobylinie

Wakacyjne zajęcia z biblioteką

W dniach 12-14 sierpnia Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, zorganizowała dla młodych czytelników wakacyjne zajęcia.

WYPOCZYNEK

Niezapomniane wrażenia
z Zakarpacia

Na początek uczestnicy wyruszyli
do Ostrowa Wielkopolskiego, aby poznać tamtejszą Mediatekę. Placówka ta
jest rozszerzeniem oferty dla użytkow-

ników ostrowskiej książnicy. W budynku Mediateki znajduje się tradycyjna
wypożyczalnia książek, a ponadto wiele
nowoczesnych narzędzi technologicznych, które służą kulturze, wiedzy, sztuce, nauce. Dzieci zajrzały do bajkoteki,
gdzie do dyspozycji miały m. in. tablety
czy gry PlayStation, do kina, gdzie obejrzały film, czy do studia nagraniowego
Komedy.

We Lwowie uczestnicy odwiedzili
Cmentarz Łyczakowski, gdzie zapalili
znicze na grobach Orląt Lwowskich. Grupa zobaczyła także Katedrę Wniebowzięcia NMP, rynek, stare miasto, Zespół
Klasztorny Bernardynów, katedrę ormiańską, najstarszą aptekę – pod Czarnym Orłem, będącą jednocześnie muzeum farmacji, a także Operę Lwowską.

Z miejscowości Sianki podróżowano
koleją zakarpacką do Wołosianki. Licząca 18 km trasa wiodła przez 6 tuneli, 27
wiaduktów. Pokonano 18 serpentyn,
a różnica wzniesień wyniosła 370 m.
Część wyjazdu dzieci spędziły
w Bieszczadach. Tam zwiedziły wnętrze
zapory wodnej na Solinie, spacerowały
po jej koronie i płynęły statkiem po Zalewie Solińskim. Podróżowały również kolejką bieszczadzką. Zwiedziły miejscowości Wołosate i Cisna. Były też w Centrum
Ekumenicznym w Myczkowcach i Muzeum Bojków.
Podczas obozu nie zabrakło oczywiście kąpieli wodnych, ogniska oraz zajęć
profilaktycznych.
OPRAC. (NOVUS)

STOWARZYSZENIE SZANSA

Nad pięknym Dunajcem
W tym roku 12-dniowy wypoczynek 36 obozowiczów ze Stowarzyszenia Szansa zorganizowano w Krościenku nad Dunajcem. Jak zwykle
atrakcji nie brakowało.
Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy
oblegali górskie szlaki i podziwiali florę
oraz faunę Pienińskiego Parku Narodowego. Przewodnik zabrał ich na piękną trasę
na Trzy Korony, opowiadając wiele ciekawych historii w miejscach odpoczynku.

– W dzień plażowaliśmy nad Dunajcem, wieczorem rozpalaliśmy grilla lub
szaleliśmy na parkiecie. Gdy padało, odwiedzaliśmy miejscowych artystów i ich
galerie sztuki regionalnej. Dowiedzieliśmy się wiele o konstruowaniu skrzypiec
czy malowaniu na szkle – opowiadają
uczestnicy wyprawy.
Obozowicze pojechali autokarem
do Rabki, pod Tatry, do Jaworek, Nowego Targu, Szczawnicy. Zobaczyli unikatowy drewniany kościół w Dębnie,

W połowie lipca w miejscowości Nowy Folwark (gmina Krotoszyn) odbyły się letnie półkolonie pod hasłem
„Bezpieczne wakacje na wsi”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku
i miejscową Radę Sołecką. Środki
na ten cel pozyskano w ramach
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez gminę Krotoszyn.

Pierwszego dnia dzieci integrowały
się, grając w gry planszowe i uczestnicząc
w zabawie „Bezludna wyspa”. Kolejny
dzień upłynął pod znakiem zdrowego odżywiania. Przygotowano również niespodziankę, jaką niewątpliwie był występ Teatru Blaszany Bębenek, który zaprezentował spektakl „Podróże Baltazara Gąbki”.
W ramach półkolonii zorganizowano
także wycieczkę do Parku Przygód Piaski

Czorsztyn z malowniczymi ruinami
zamku, Niedzicę z zamkiem i zaporą.
Płynęli także statkiem po Zalewie
Czorsztyńskim, bawili się na basenach
Termów Chochołowskich.
Podczas 12-dniowego wypoczynku
nie zabrakło czasu na poszerzanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. – Debaty o zagrożeniach były naprawdę zaskakująco intensywne.
Wszystkich młodych uczestników
w chwilach trudnych podnosiła na duchu nasza obozowa psycholog Asia. Dla
urozmaicenia odbywały się turnieje,
konkursy, bitwy na balony z wodą czy
mecze na pięknej murawie boiska należącego do ośrodka SKS Sokolica, w któ-

rym mieliśmy przyjemność pomieszkać – mówią uczestnicy.
Wyprawa odbyła się dzięki dotacji
z gminy Krotoszyn w ramach otwartego
konkursu ofert, która pokryła 94,8 pro-

OPRAC. (NOVUS)

Szczygliczka w Ostrowie Wlkp., gdzie
starsi koloniści pokonywali przeszkody
w parku linowym, a młodsi obejrzeli wystawę olbrzymich owadów.
Przygotowano także zajęcia sportowe
i plastyczne, które połączono z krótkim
spacerem. W przedostatni dzień dzieci
mogły obserwować panoramę miasta
z nowej wieży widokowej, jak również
obejrzały film 3D „Król Lew”. Po seansie
udały się na spacer do krotoszyńskiego
parku oraz na plac zabaw.
Ostatniego dnia uczestnicy półkolonii udali się na wycieczkę do Wioski Indiańskiej Pocahontas w Zabrodziu koło
Wrocławia. Czekało tam na nich wiele
różnych atrakcji – trasa sprawnościowa,
strzelanie z łuku, labirynt, utrzymywanie
się na linie, przelewanie wody ze studni,
malowanie twarzy oraz wspinaczki i zjazdy z górek. W trakcie zajęć zorganizowano grill z pieczonymi kiełbaskami.
W półkoloniach wzięło udział w 20
dzieci – 11 z Nowego Folwarku, 6 z Brzozy i 3 z Krotoszyna.
OPRAC. (NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl

Już po raz siódmy Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły na Parcelkach zorganizowało obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy Zakarpacie. W dniach 1521 lipca 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie przebywało na Ukrainie i w Bieszczadach.

Bezpieczne wakacje na wsi

FOT. Joanna Jarocka

FOT. Katarzyna Tomczyk

NOWY FOLWARK

Kolejny dzień to spotkania i warsztaty w Kobylinie. Dzieci wybrały się
do klasztoru franciszkanów, gdzie ojciec
Ksawery oprowadził ich po zakamarkach
klasztornych. Następnie zaprezentował
swój ulubiony instrument – organy kościelne. W dalszą wakacyjną drogę uczestnicy wyruszyli do Gminnego Ośrodka
Kultury. Tam czekali na nich dwaj muzycy – Łukasz Maćkowiak i Ireneusz
Chmielarczyk. Okazało się, że wśród małych czytelników również byli tacy, którzy
uczą się gry na instrumentach.
Ostatni dzień poświęcony był historii. Pasją do historii, militariów, zabytkowych motocykli zarażali dzieci Wiesław
Grzempowski i Paweł Skalski. Mali czytelnicy mieli okazję zasiąść za kierownicą zabytkowego motocykla, założyć hełm wojskowy, a nawet przymierzyć wojskowe buty czy maskę przeciwgazową. Na zakończenie wszyscy wybrali się do Cukierni
Mariola na pyszne lody i wspólne czytanie książki „Zaklęcie na W” Michała Rusinka.

cent wydatków. Wsparcia udzieliły także
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz
Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
(NOVUS)
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Zwycięstwo w wielkim stylu

PIŁKA NOŻNA

Pierwsza połowa to zdecydowana dominacja Astry. Nasza drużyna stwarzała
sobie wiele dogodnych sytuacji i aż trzy
z nich wykorzystała. Już w 11. minucie
na prowadzenie wyprowadził gości Mikołaj Lewandowski. Kilkanaście minut później na 2: 0 podwyższył Adam Staszewski.
W końcówce pierwszej odsłony zawodnik
ten po raz drugi trafił do siatki i krotoszynianie schodzili do szatni z pokaźną zaliczką.
Po zmianie stron Astra kontrolowała
wydarzenia na boisku. Dopiero pięć minut przed końcem gospodarzom udało się
strzelić honorowego gola za sprawą Fabiana Ponitki, który wykorzystał nieuwagę
krotoszyńskich defensorów. To jednak podrażniło przyjezdnych, którzy w doliczonym czasie gry jeszcze raz skarcili rywali.
Bramkarza Zefki pokonał Dariusz Reyer,

ustalając rezultat na 4: 1 dla Astry. Po tej
wygranej nasz zespół znajduje się na trzecim miejscu w tabeli
– Dziś chłopcy zostawili serca na boisku. Nawet trener gospodarzy przyznał,
iż w tym meczu byliśmy zdecydowanie
lepsi. Już w pierwszej połowie zdominowaliśmy rywali. Wynik jest potwierdzeniem dobrej postawy naszej drużyny – skomentował Mariusz Ratajczak,
prezes Astry.
(LENA)

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)

Czekanów lepszy w pojedynku Piastów
W trzeciej kolejce V ligi Piast Kobylin
przegrał po raz pierwszy w tym sezonie. W wyjazdowym pojedynku z Piastem Czekanów goście wprawdzie
prowadzili, ale spotkanie zakończyło
się wynikiem 2: 1 dla miejscowych.
W pierwszej połowie kobylinianie
atakowali. Groźnie z 20 metrów uderzył
Jakub Szymanowski, ale bramkarz gospodarzy nie dał się zaskoczyć. Jakub Smektała kilka razy dośrodkowywał, lecz piłka
nie odnajdywała adresata. Dobrą akcję
przeprowadził także Dominik Snela, tyle
że obrońcy z Czekanowa w porę zażegnali niebezpieczeństwo.
Druga połowa była znacznie ciekawsza. W 67. minucie wynik spotkania
otworzył J. Szymanowski. Po jego mocnym uderzeniu z rzutu wolnego z 30 metrów bramkarz gospodarzy skapitulował.
Kilkanaście minut później do wy-

FOT. Roksana Ziółkowska

W trzeciej kolejce V ligi Astra Krotoszyn nie dała szans Zefce Kobyla Góra na jej terenie, wygrywając 4: 1.
Dwa gole strzelił Adam Staszewski.

równania doprowadził doskonale znany
w Kobylinie Mateusz Sobczak, który również strzelał z rzutu wolnego, lecz z okolic
linii pola karnego. W 84. minucie miejscowi wyszli na prowadzenie. Do siatki
trafił Adrian Nowak i – jak się potem okazało – był to gol na wagę zwycięstwa, gdyż
wynik już nie uległ zmianie.
A już w najbliższy weekend zespół
z Kobylina czeka derbowy mecz z Astrą
Krotoszyn.
(LENA)

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

Sport

WTOREK, 27 sierpnia 2019

POD NASZYM PATRONATEM

PIŁKA NOŻNA

Piłkarski turniej dla dzieci

Orły tym razem bez punktów

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

W trzeciej kolejce klasy okręgowej
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. zmierzył
się na wyjeździe z Victorią Skarszew.
Po dwóch wygranych w poprzednich
meczach tym razem nasi piłkarze
zeszli z boiska bez punktów, przegrywając 0: 2.
24 sierpnia na stadionie miejskim
w Koźminie Wlkp. odbył się Turniej
Piłki Nożnej dla Dzieci. Sportowych
emocji nie brakowało. Mali piłkarze
rywalizowali w trzech kategoriach:
skrzatów, żaków i orlików.
Łącznie do zmagań przystąpiło 20
drużyn. W najmłodszej kategorii skrzatów (rocznik 2013 i młodsi) zwycięzcami
okazali się piłkarze KP Polonia Środa
Wlkp. Na miejscu drugim uplasował się
zespół Akademii Piłkarskiej Reissa Kępno, trzecie zajął Pionier Baranów, a czwarty był GOS Koźmin Wlkp.
W grupie żaków (rocznik 2011
i młodsi) zespoły podzielono na dwie grupy. Z grupy A do dalszej fazy awansowały
Akademia Piłkarska Reissa Jarocin I oraz
Pionier Baranów, a z grupy B Akademia
Piłkarska Reissa Kępno i Progres Konstantynów Łódzki. Ostatecznie triumfowała

ekipa APR Jarocin I, wyprzedzając APR
Kępno, Pionier Baranów i Progres Konstantynów Łódzki.
W kategorii orlików (rocznik 2009
i młodsi) z grupy A awans wywalczyły
UKS AS Czempiń oraz Akademia Talentów Krotoszyn I, a z grupy B – Akademia
Piłkarska Reissa Gostyń oraz Akademia
Piłkarska Reissa Kępno. Pierwsze miejsce
zajęli gostynianie, a na kolejnych lokatach
uplasowały się AT Krotoszyn, UKS AS
Czempiń i APR Kępno.
Słoneczna pogoda sprzyjała zarówno
zawodnikom, jak i kibicom. Ci drudzy
spisali się na medal. Okrzykom radości
i przyśpiewkom nie było końca. Publiczność wspaniale motywowała młodych zawodników, którzy chcieli pokazać się z jak
najlepszej strony.
– Już po raz kolejny w Koźminie
Wlkp. organizujemy turniej dla dzieci.
Tak jak w czerwcu odbył się turniej na za-

ZAPASY

Trenowali w Międzywodziu
W dniach od 5 do 10 sierpnia zawodnicy UKS Olimpijczyk Sulmierzyce przebywali na obozie w Międzywodziu. Młodzi zapaśnicy doskonalili swoje umiejętności oraz miło spędzali czas w gronie reprezentantów
innych klubów.
W obozie wzięło udział 80 zawodników z klubów Sobieski Poznań, Grunwald Poznań, Tęcza Środa Wielkopolska
oraz Zapasy Plewiska, a także 16-osobowa
reprezentacja sulmierzyckiego klubu.
W trakcie zgrupowania powołana została kadra dziewcząt województwa wielkopolskiego. W sztabie trenerskim znaleźli się Rafał Patalas, Andrzej Erbert, Roman
Króliński, Marta Erbert oraz Maciej Kula.
Każdy dzień na obozie zawodnicy
rozpoczynali od porannego rozruchu.
Przedpołudniowe ćwiczenia na macie
miały na celu doskonalenie znanych im

technik. Popołudniami sportowcy brali
udział w treningu siłowym bądź biegowym na plaży.
Czas spędzony w Międzywodziu
miał na celu nie tylko doskonalenie umiejętności i poznawanie nowych chwytów.
Poza stricte sportowymi aspektami zapaśnicy mieli bowiem okazję m. in. zwiedzić miasto czy podziwiać krajobraz z tarasu widokowego.
(LENA)

kończenie sezonu, tak teraz przeprowadziliśmy zawody na rozpoczęcie kolejnego. Jestem zadowolony z liczby uczestników. To bardzo fajna impreza dla dzieciaków. Dodatkowym plusem była piękna
pogoda, która sprzyjała rozgrywkom – skomentował Sławomir Gruchała,
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
w Koźminie Wlkp.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Spotkanie od śmiałych ataków rozpoczęli koźminianie. Szybko wypracowali
sobie dwie dogodne sytuacje, lecz w jednej brakowało adresata podania, a druga
zakończyła się strzałem obok bramki.
Z kolei w 10. minucie meczu Mikołaj
Szulc nie wykorzystał sytuacji sam na sam
z bramkarzem miejscowych, strzelając
niecelnie.
Z biegiem czasu inicjatywę zaczęli
przejmować gospodarze. Piłkarze ze Skarszewa groźnie atakowali, ale oni również
byli nieskuteczni – albo uderzali niecelnie, albo dobrze w bramce Białego Orła
spisywał się Mateusz Wronecki.
W 40. minucie koźmiński bramkarz
jednak skapitulował. Po zagraniu za linię
obrony piłkę przejął Stayko Stoychev
i otworzył wynik meczu.
Gol do szatni uskrzydlił miejscowych, gdyż druga połowa toczyła się zde-

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

FOT. KKS Biały Orzeł
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cydowanie pod ich dyktando. Często dochodzili pod pole karne gości, ale brakowało wykończenia akcji. Koźminianie natomiast starali się kontratakować, lecz niewiele z tego wynikało. W 80. minucie
skarszewianie pozbawili rywali złudzeń,
podwyższając na 2: 0. Po podaniu Jakuba
Jóźwiaka do siatki trafił Joshua Kayode
Balogun.
– Pod względem motorycznym był to
bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu.
Zabrakło zaciętości na boisku oraz rozegrania i finalizacji. Wpłynęło to niekorzystnie na jakość gry, jak i tworzonych
przez zespół sytuacji. Poprzednie pojedynki pokazały, że ta drużyna ma charakter. W tym spotkaniu kilka cech zostało
jednak „w domu”. Przed nami kolejne
mecze, które być może wyprowadzą nas
znów na zwycięską ścieżkę. Żeby tak się
jednak stało, każdy z nas musi w to włożyć mnóstwo starań – skomentował
Adam Zieliński, trener Białego Orła.
(LENA)

