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DZIŚ W NU ME RZE:
� KOBYLIN

Kandydat na
burmistrza spotkał 
się z mieszkańcami 

Czytaj na str. 4

� WYDARZENIE 

Biesiada „Wszyscy
jesteśmy sąsiadami”

Czytaj na str. 8

� JUBILEUSZ 

60-lecie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego
ZGODA

Czytaj na str. 9

� OŚWIATA 

Kolejny rok szkolny
rozpoczęty

Czytaj na str. 11

� SPORT

Darterzy
zainaugurowali sezon 

Czytaj na str. 14

� SPORT

Zapaśnicze
mistrzostwa LZS-ów

Czytaj na str. 15

KULINARIA

Gotowanie z Karolem Okrasą

Czytaj str. 7

KOBYLIN

Czterech
kandydatów
na fotel
burmistrza 

CHARYTATYWNIE

Zagrali dla Czarusia! 

Czytaj str. 3

Naj praw do po dob niej jesz cze w tym ro -
ku ma ją ru szyć pra ce zwią za ne z roz -
bu do wą Ga le rii Kro to szyń skiej. Cen -
trum han dlo we po więk szy się o te ren
po bro wa rze przy uli cy Mic kie wi cza.

Obec nie po wsta je pro jekt tej in we sty -
cji. O ko men tarz do spra wy po pro si li śmy
Pa try ka Rzep kę, ma na ge ra Ga le rii Kro to -
szyń skiej. - Po twier dzam, że pra cu je my
nad pla nem roz bu do wy te go obiek tu. Na
tym eta pie jesz cze nie je ste śmy w sta nie

po dać wię cej szcze gó łów od no śnie tej in -
we sty cji – wy ja śnia Pa tryk Rzep ka. O spra -

wie bę dzie my in for mo wać na bie żą co. 
(AN KA)  

KROTOSZYN

Galeria będzie rozbudowana!

Czytaj str. 6
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AKCJA

„Wesele” w Kołłątaju

W pierw szą so bo tę wrze śnia Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na i I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa ły spo tka nie w ra mach ogól no pol -
skiej ak cji Na ro do we Czy ta nie. By ła
to już szó sta edy cja ini cja ty wy, któ rej
ce lem jest po pu la ry za cja czy tel nic -
twa, zwró ce nie uwa gi na bo gac two
pol skiej li te ra tu ry, po trze bę dba ło ści
o pol sz czy znę oraz wzmoc nie nie po -
czu cia wspól nej toż sa mo ści. 

Ak cja Na ro do we Czy ta nie od by wa
się od 2012 ro ku. Zo sta ła za ini cjo wa na
wspól ną lek tu rą „Pa na Ta de usza” Ada ma
Mic kie wi cza. W na stęp nych la tach czy ta -
no dzie ła Alek san dra Fre dry, „Try lo gię”
Hen ry ka Sien kie wi cza, „Lal kę” Bo le sła wa
Pru sa oraz „Quo va dis” H. Sien kie wi cza. 

Lek tu rą te go rocz nej edy cji by ło „We -
se le” Sta ni sła wa Wy spiań skie go. W so bo tę
w au li I LO im. Hu go na Koł łą ta ja ze bra -
nych go ści po wi ta ła Ewa Bu kow ska, dy -
rek tor KBP. Po od czy ta niu li stu Pre zy den -
ta RP An drze ja Du dy, któ ry otrzy ma ła
kro to szyń ska książ ni ca, roz po czę ła się
głów na część spo tka nia.

Tym ra zem do współ udzia łu w tym
wy da rze niu za pro szo no gru pę te atral ną,
dzia ła ją cą przy Klu bie Se nio ra w Koź mi nie
Wlkp., a tak że mło dzież z Koł łą ta ja. W kli -

mat prze ło mu XIX i XX wie ku wpro wa dził
wszyst kich Prze my sław Wój cik - na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Kro to szy nie, czy ta -
jąc opis de ko ra cji bro no wic kiej izby. 

Ko lej nym punk tem by ła in sce ni za cja
frag men tów pierw sze go ak tu dra ma tu
Wy spiań skie go w wy ko na niu gru py te -
atral nej, przy go to wa na pod kie run kiem
Jo lan ty Cy un czyk. W ro le po sta ci z „We -
se la” wcie li li się Eu ge nia Choj nac ka, Ka zi -
mie ra Mi chal ska, Re na ta Łą kow ska, Ka ta -
rzy na Płó cien nik, Mie czy sław Grysz ka,
Zbi gniew Cy un czyk, Zbi gniew Le opold,
Zyg munt Zięt kie wicz. Sce no gra fię przy -
go to wa ła Iwo na Cy un czyk. 

Frag men ty dru gie go i trze cie go ak tu
czy ta li li ce ali ści - An na Cza cho rek, Ka ta -
rzy na Cza cho rek, Agniesz ka Ka czyń ska,
Alek san dra Ka spro le wicz, Bar tosz Pruch -
nik i Mi ko łaj No wa czyk. Z ko lei koń co wy
frag ment dra ma tu od czy tał Ja cek Kę pa,
na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra -
cy w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie. 

Na ko niec E. Bu kow ska po dzię ko wa -
ła uczest ni kom ak cji oraz tym, któ rzy ją
wspar li. Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia
skie ro wa ła do Elż bie ty Płó cien nik, Mał go -
rza ty Wit czak, Lu cy ny Ga bry el czyk, Jo -
lan ty Cy un czyk, Jac ka Kę py i Prze my sła -
wa Wój ci ka.

OPRAC. (AN KA)

Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy -
nie wraz z Pań stwo wą In spek cją
Pra cy oraz Za kła dem Ubez pie czeń
Spo łecz nych w Ostro wie Wlkp. za -
pra sza ją pra co daw ców do udzia łu w
spo tka niu in for ma cyj no -szko le nio -
wym „Pra wo pra cy, ubez pie cze nia
spo łecz ne, zdro wot ne – co każ dy
pra co daw ca wie dzieć po wi nien”.

Szko le nie od bę dzie się 13 paź dzier ni ka,
w go dzi nach 9.00-14.00, w Ce chu Rze miosł
Róż nych (ul. Flo riań ska 8). Na spo tka niu po -

ru szo ne zo sta ną na stę pu ją ce za gad nie nia: in -
for ma cje o umo wach o pra cę, wy na gro dze nie
za pra cę; czas pra cy, go dzi ny nad licz bo we,
pra ca w po rze noc nej, w nie dzie le i świę ta;
urlo py – ich ro dza je i za sa dy udzie la nia; in ne
for my za trud nie nia (umo wy cy wil no praw -
ne); ak tu al ne prze pi sy do ty czą ce ubez pie -
czeń spo łecz nych i zdro wot nych.

UWA GA! Ilość miejsc ogra ni czo na.
Za pi sy przyj mu je Po wia to wy Urząd Pra cy
pod nu me ra mi te le fo nów: 62 725 13 83,
62 721 35 17. Szcze gó ło we in for ma cje
moż na uzy skać w po ko ju nr 12. (AN KA)

POWIATOWY URZĄD PRACY

O prawie pracy i ubezpieczeniach

W śro dę, 6 wrze śnia, w Chwa li sze -
wie do ko na no ofi cjal ne go od bio ru
roz bu do wa nej czę ści miej sco we go
Do mu Kul tu ry. 

Mo der ni za cję wy ko na ła kro to szyń -
ska fir ma Mal -Pol. Koszt in we sty cji, zgod -
nie ze zło żo ną ofer tą, wy niósł oko ło 240
ty się cy zło tych. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: WWW.KRO TO SZYN.PL

Na sierp nio wej se sji Ra dy Miej skiej w
Kro to szy nie Ja nusz Bar to szew ski zło -
żył wnio sek o za mon to wa nie lamp
ulicz nych na uli cy Ko piecz ki. Jak pod -
kre ślił, uczy nił to już po raz dru gi.

Wnio sek w tej spra wie rad ny Bar to -
szew ski zło żył już w stycz niu 2016 ro ku. -
Miesz kań cy te go re jo nu ape lu ją o za mon -
to wa nie lamp ulicz nych – mó wił. - Po
zmro ku zda rza ją się przy pad ki de wa sta cji
mie nia. Po za tym w okre sie je sien no -zi -
mo wym dzie ci wra ca ją ce ze szkół na ra żo -
ne są na nie bez pie czeń stwo – ar gu men to -
wał rad ny.

Te mat ów sko men to wał bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. - Ca ły czas uzu peł -
nia my to oświe tle nie. Każ de go ro ku lamp
przy by wa – oznaj mił wło darz Kro to szy na.

(AN KA)

CHWALISZEW

Dom Kultury po rozbudowie
Z SESJI

Kiedy lampy na 
ul. Kopieczki?



Dwie rze czy łą czą czwór kę kan dy da -
tów – wszy scy są męż czy zna mi i każ dy
miesz ka na te re nie gmi ny Ko by lin.

Mi ro sław Jac kow ski to ro do wi ty
ko by li nia nin. Ma 51 lat, jest żo na ty
i ma trzech sy nów. Na Aka de mii Rol ni -
czej w Po zna niu uzy skał sto pień ma gi -
stra in ży nie ra me cha ni za cji rol nic twa.
Od 26 lat pro wa dzi lo kal ną fir -
mę. – Zamierzam po sta wić na rze tel -
ność, so lid ność i do świad cze nie,
a przede wszyst kim na zgo dę i współ -
pra cę wszyst kich śro do wisk, któ re dzia -
ła ją na rzecz gmi ny Ko by lin – za po wia -
da M. Jac kow ski. 

To masz Le siń ski to rów nież miesz -
ka niec Ko by li na. Ma 39 lat, jest żo na ty,
ma dwo je dzie ci. Od trzech lat za sia da
w Ra dzie Miej skiej w Ko by li nie i peł ni
funk cję prze wod ni czą ce go Klu bu Rad -
nych „Dzie wiąt ka”. Od 20 lat jest funk -
cjo na riu szem po li cji w miej sco wym po -
ste run ku. – Czas na zmia ny – pod kre śla
T. Le siń ski. – Od 20 lat współ pra cu ję
z lo kal ną spo łecz no ścią, więc do brze
znam spra wy na szej gmi ny. Zamierzam
po pra wić funk cjo no wa nie władz sa mo -
rzą do wych. Trze ba z każ dym roz ma wiać
i my ślę, że z każ dym moż na wy pra co wać
nić po ro zu mie nia. 

Ra fał No wac ki miesz ka w Gór ce,
ma 41 lat. W 2015 ro ku zo stał wy bra ny
na soł ty sa tej miej sco wo ści. Obec nie jest
peł nią cym obo wiąz ki bur mi strza Ko by li -
na. Współ two rzył Chrze ści jań ski Ruch

Sa mo rzą do wy. – Więk sze za an ga żo wa nie
so łectw w spra wy gmi ny, ak ty wi za cja
mło dzie ży przez sport, szyb ki In ter net
w gmi nie, a w szko łach ta bli ce in te rak -
tyw ne, bu do wa ście żek ro we ro wych, po -
lep sza nie dróg na te re nie gmi ny – to mo -
je prio ry te ty. Orien ta cja w spra wach do ty -
czą cych so łectw, umie jęt ność współ pra cy
i zna jo mość osób, któ re pro jek tu ją róż ne
obiek ty użyt ku pu blicz ne go – to mo je
atu ty. Sta wiam na dia log i współ pra -
cę – oświad cza R. No wac ki.

Wie sław Po pio łek miesz ka w Smo li -
cach. Ma 56 lat, jest żo na ty i ma tro je do -
ro słych dzie ci. Jest rad nym po wia to wym
od 1998 ro ku. Pra cu je w Urzę dzie Miej -
skim w Ko by li nie ja ko pod in spek tor ds.
ochro ny śro do wi ska. Co cie ka we, do kład -
nie 1 paź dzier ni ka bę dzie ob cho dził 25-
le cie pra cy w urzę dzie. 11 lat te mu star to -
wał w wy bo rach na bur mi strza Ko by li -
na. – Mo ja kam pa nia bę dzie spo koj na. Je -
stem re ali stą i nie za mie rzam obie cy wać
gru szek na wierz bie. Znam bar dzo do -
brze re alia i pro ble my tej gmi ny, po nie -
waż miesz kam i pra cu ję tu taj od lat. Ofe -
ru ję do świad cze nie, współ pra cę i po ro zu -
mie nie. Chciał bym przede wszyst kim po -
pra wić współ pra cę na li nii bur -
mistrz – Ra da Miej ska, a tak że wi ze ru nek
sa mo rzą du, któ ry ostat nio jest nie co nad -
szarp nię ty. Uwa żam, że trze ba za wsze
i z każ dym roz ma wiać – stwier dza W. Po -
pio łek.

(AN KA, NO VUS)

3Temat Tygodnia

KOBYLIN

Czterech kandydatów 
na fotel burmistrza 
1 paź dzier ni ka od bę dą się przed ter mi no we wy bo ry na bur mi strza Ko by li na. 
O sta no wi sko to ubie ga się czte rech kan dy da tów, któ rych pre zen tu je my 
w ko lej no ści al fa be tycz nej.

Mirosław Jackowski Tomasz Lesiński

Rafał Nowacki Wiesław Popiołek
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Ostat nio co raz czę ściej do cho dzi
do wy pad ków dro go wych z udzia łem
ro we rzy stów. Nie za wsze jed nak win -
ni są kie row cy sa mo cho dów.
Przy dwóch nie daw nych zda rze niach
w Kro to szy nie za wi ni li cy kli ści. 

25 sierp nia na skrzy żo wa niu ulic
Koź miń ska i Sło do wa ro we rzy sta nie za -
cho wał bez piecz nej od le gło ści i ude rzył
w tył sa mo cho du mar ki Ci tro en. – Cy kli -
sta zo stał ho spi ta li zo wa ny. Uka ra no go
man da tem w wy so ko ści 220 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.

Do ko lej ne go zda rze nia do szło 4 wrze -

śnia na uli cy Mic kie wi cza w Kro to szy -
nie. – Jak usta lo no na miej scu, kie ru ją cy ro -
we rem78-let ni męż czy zna nie ustą pił pierw -
szeń stwa prze jaz du sa mo cho do wi mar ki
Volks wa gen Pas sat, któ rym je cha ła miesz kan -
ka po wia tu mi lic kie go – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP wKro to szy -
nie. Ro we rzy sta tra fił do szpi ta la. Zo stał uka -
ra ny man da tem w wy so ko ści 220 zł. 

Ape lu je my więc do ro we rzy stów o za -
cho wa nie więk szej ostroż no ści i roz wa gę
na dro dze. W ra zie wy pad ku oni bo wiem,
po dob nie jak pie si, są bar dziej niż kie row -
cy sa mo cho dów na ra że ni na uszczer bek
na zdro wiu.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nieostrożni rowerzyści

4 wrze śnia w sa li szkol nej w Ko by li -
nie od by ło się spo tka nie Ra fa ła No -
wac kie go z lo kal ną spo łecz no ścią.
Kan dy dat na bur mi strza miał oka zję
opo wie dzieć o swo ich pla nach i wy -
słu chał py tań miesz kań ców od no -
śnie pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka się
gmi na. Go ściem spe cjal nym spo tka -
nia był po seł To masz Ław ni czak z
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Spo tka nie pro wa dził Krzysz tof Ku -
bik, peł no moc nik wy bor czy Ra fa ła No -
wac kie go, a za ra zem asy stent se na to ra Łu -
ka sza Mi ko łaj czy ka i se kre tarz lo kal nych
struk tur Pra wa i Spra wie dli wo ści. - Wie lu
lu dzi py ta, kim jest nasz kan dy dat na bur -
mi strza Ko by li na i skąd się wziął – mó wił
K. Ku bik. - Pan Ra fał to 40-let ni go spo -
darz, miesz ka niec nie od le głej wsi Gór ka.
W 2015 ro ku zo stał ob da rzo ny za ufa -
niem miesz kań ców, któ rzy wy bra li go na
soł ty sa. Pro wa dzi wraz ze swo im bra tem
go spo dar stwo rol ne. Od po cząt ku sierp -
nia peł ni obo wiąz ki bur mi strza Ko by li na.
Jest czło wie kiem me ry to rycz nym, kon -
kret nym i przede wszyst kim skrom nym -
pod kre ślił peł no moc nik kan dy da ta. 

R. No wac ki cho dził do Szko ły Pod sta -
wo wej w Za le siu Ma łym, po tem ukoń czył
I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H Koł łą ta -
ja w Kro to szy nie. Ma ty tuł in ży nie ra che -
micz ne go, któ ry uzy skał na Po li tech ni ce
Wro cław skiej. - Z gmi ną Ko by lin je stem
oso bi ście zwią za ny – po wie dział. - Na stu -
diach za an ga żo wa łem się w dzia łal ność
dusz pa ster ską Do mi nik. Po zna łem oso by,
z któ ry mi do dziś utrzy mu ję kon tak ty. 

Kan dy dat na bur mi strza stwier dził,
że wie le cie ka wych po my słów i ini cja tyw,
któ re re ali zu je się w wiel kich mia stach,
moż na po dej mo wać rów nież w mniej -
szych miej sco wo ściach. Wy star czą tyl ko
chę ci i do bry go spo darz. - Start w wy bo -
rach jest dla mnie za szczy tem, ale rów -
nież pew nym wy zwa niem i de kla ra cją
wiel kiej od po wie dzial no ści – za zna czył
R. No wac ki. Je go ha sło wy bor cze to „Bur -
mistrz dla miesz kań ców”. 

Przy po mniał też, że po wy gra nych
wy bo rach par la men tar nych Pra wo i Spra -
wie dli wość re ali zu je pro gram „do brej
zmia ny”. Je go zda niem wdra ża ne przez
par tię rzą dzą cą re for my i ini cja ty wy dzia -
ła ją na ko rzyść oby wa te li za rów no w spra -
wach we wnętrz nych, jak rów nież w po li -
ty ce mię dzy na ro do wej. - Chciał bym, że by
„do bra zmia na” za wę dro wa ła też do Ko by -
li na – oświad czył. - Nad szedł czas, by
przy wró cić słu żeb ną ro lę urzęd ni ka sa mo -
rzą do we go, ja kim jest bur mistrz. Miesz -
kań cy, przy cho dząc do urzę du, ma ją spo -
tkać się z otwar to ścią i chę cią roz wią zy wa -
nia ich pro ble mów. Ze stro ny władz po -
win na być za pew nio na ja sność i przej rzy -
stość wszyst kich wy dat ków. Miesz kań cy
ma ją pra wo wie dzieć, na co wy da je się ich
cięż ko za ro bio ne pie nią dze.

Kan dy dat na bur mi strza chce po sta -
wić na roz wój gmi ny, chce wpro wa dzić
sze ro ko pa smo wy In ter net. Jak po wie -
dział, Ko by lin stoi przed wy bo rem sta nia
się gmi ną no wo cze sną bądź gmi ną ska za -
ną na sta gna cję. Dla te go ist nie je ko niecz -
ność sku tecz niej sze go po zy ski wa nia środ -
ków ze wnętrz nych na nie zbęd ne in we sty -
cje. - Nie bę dzie te go bez współ pra cy ze
wszyst ki mi - po nad po dzia ła mi – za ko -
mu ni ko wał. - Bur mistrz po wi nien za cie -
śniać wię zi po mię dzy so łec twa mi, że by te
mo gły ak tyw nie za an ga żo wać się w ży cie
gmi ny. Trze ba rów nież wsłu chi wać się w
głos spo łe czeń stwa, ro zu mieć je go pro ble -
my i czę sto rów nież kry ty kę. We dług da -
nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go
gmi na Ko by lin jest pią ta od koń ca, je śli
cho dzi o po zy ski wa nie środ ków unij nych
na in we sty cje. Przy kła do wo - gmi na Zdu -
ny, dzię ki spraw ne mu za rzą dza niu, zaj -
mu je wy so kie miej sce czwar te. W tym
pół ro czu otrzy ma ła 8,5 mi lio na zło tych.
Za te pie nią dze moż na wy bu do wać 42
grzyb ki i pięć dróg w Ku kli no wie - pod -
kre ślił R. No wac ki, od wo łu jąc się do bie -
żą cych pro ble mów Ko by li na. 

Za po wie dział rów nież in ne ini cja -
ty wy, jak choć by utwo rze nie Mło dzie -
żo wej Ra dy przy bur mi strzu, dar mo we
po ra dy praw ne czy bu do wę bo isk wie -
lo funk cyj nych w każ dej wsi w gmi nie.

Bę dą też pro wa dzo ne kon sul ta cje w
spra wie bu do wy ście żek ro we ro wych,
któ re mia ły by po łą czyć po szcze gól ne
miej sco wo ści.

Swo je po par cie dla R. No wac kie go
wy ra ził po seł To masz Ław ni czak, któ ry -
ja ko by ły wi ce sta ro sta po wia tu ostrow -
skie go - ro zu mie pro ble my sa mo rzą dów.
Pod kre ślił, że naj waż niej szą spra wą dla
każ de go wło da rza jest po sta wie nie na
otwar tość w kon tak tach z miesz kań ca mi,
róż ny mi śro do wi ska mi, czę sto o sprzecz -
nych po glą dach. - Po li ty ka ogól no kra jo wa
nie prze kła da się na sa mo rzą dy – mó wił
po seł Ław ni czak. - Im mniej po li ty ki, a
wię cej prag ma ty zmu - tym le piej. Ja ko wi -
ce sta ro sta nie mia łem pro ble mu z tym,
że by roz ma wiać z przed sta wi cie la mi in -
nych klu bów i ugru po wań. A w po wie cie
ostrow skim ist nie je ko ali cja PO -PiS.

Miesz kań cy mie li do R. No wac kie go
wie le py tań. Oczy wi ście prze wi ja ła się
spra wa mo der ni za cji dro gi w Ku kli no wie,
na któ rą miesz kań cy wsi cze ka ją od wie lu
lat. - Pan Ra fał No wac ki nie daw no na se sji
oświad czył, że bę dzie się sta rał po zy skać
środ ki ze wnętrz ne na re mont tej dro gi.
Przez rok by ło mó wio ne, że nie moż li we
jest po zy ska nie do fi nan so wa nia – przy -
po mnia ła jed na z miesz ka nek Ku kli no wa.
Kan dy dat na bur mi strza od rzekł, że je śli
ist nie je szan sa na po zy ska nie 50-pro cen -
to wej do ta cji, to war to spró bo wać. Wy ra -
ził rów nież zdzi wie nie sta no wi skiem
Klu bu Rad nych „Dzie wiąt ka”. - Przez ca -
ły czas de kla ro wa li, że dro ga w Ku kli no -
wie bę dzie wy re mon to wa na tyl ko wte dy,
gdy uda się zdo być środ ki ze wnętrz ne. Na
ostat niej se sji uzna li jed nak, że trze ba tę
in we sty cję zre ali zo wać jak naj szyb ciej ze
środ ków wła snych gmi ny – wy ja śniał R.
No wac ki, do da jąc, że je śli nie da się po zy -
skać do fi nan so wa nia, za da nie zo sta nie
wy ko na ne z bu dże tu gmi ny.

Pa dło rów nież py ta nie, kto mógł by
być ewen tu al nym za stęp cą bur mi strza
Ko by li na. R. No wac ki od po wie dział, że
jest otwar ty na pro po zy cje miesz kań ców,
któ rzy mo gą zgła szać swo je kan dy da tu ry.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOBYLIN

Kandydat na burmistrza spotkał się z mieszkańcami



„Stres – Twój przy ja ciel czy
wróg?” – pod tym ha słem Sto wa rzy -
sze nie PO MÓŻ MY SO BIE za pra sza 16
wrze śnia, na go dzi nę 10.00, na plac
przy Po wia to wej Ko men dzie Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie (od ul. Be nic kiej), skąd wy ru szy
ko lej ny „Spa cer dla Ser ca”.

Uczest ni cząc w or ga ni zo wa nej im pre -
zie pro fi lak tycz no -edu ka cyj nej, wzmoc -
nisz swo je ser ce, po znasz ko lej ny czyn nik
ry zy ka wy stą pie nia cho rób ser ca i ukła du
krą że nia, po sze rzysz swo ją wie dzę i utrwa -
lisz pro pa go wa ne wcze śniej za sa dy zdro -
we go i ak tyw ne go sty lu ży ciu. 

Tym ra zem głów nym te ma tem spa ce -
ru bę dzie wszech obec ny w na szym ży ciu
stres, któ re go de struk cyj ny cha rak ter
wpły wa na funk cjo no wa nie i zdro wie
każ de go czło wie ka. Stres, z uwa gi na je go
na si le nie, przy brał już cha rak ter ko lej nej
cho ro by cy wi li za cyj nej i stał się syn dro -
mem XXI wie ku, a ży cie w cią głym stre -
sie sta ło się nor mą. Stąd skut ki stre su od -
czu wa my dzi siaj wszy scy, nie za leż nie
od wie ku, za wo du i zaj mo wa ne go
w struk tu rze spo łecz nej sta no wi ska.

Mó wiąc o stre sie, war to pa mię tać, że
w „od po wied niej daw ce” stres mo że być
na szym sprzy mie rzeń cem (eu stres), ale

gdy stres prze kra cza na sze moż li wo ści (za -
so by), sta je się nie wąt pli wie na szym wro -
giem (dys tres). Sam stres nie wy wo łu je
cho ro by, ale m. in. zwią za ne z nim prze -
wle kłe na pię cie ner wo we po gar sza nasz
stan zdro wia, wy wo łu jąc cho ro by, wśród
któ rych cho ro by ser ca i ukła du krą że nia
sta no wią naj więk sze za gro że nie. 

W co dzien nym ży ciu waż ne jest, aby
każ dy z nas po tra fił ogra ni czyć ne ga tyw -
ny wpływ stre su na swój or ga nizm, a naj -
lep szym roz wią za niem w tym za kre sie
jest sto so wa nie na tu ral nych me tod ra dze -
nia so bie ze stre sem. 

Po dej mu jąc pra cę ze stre sem,
po pierw sze – spró buj my usta lić, co nas
stre su je, wy eli mi nuj my sy tu acje stre so we,
za leż ne od na szej po sta wy ży cio wej oraz
za ak cep tuj my stres, któ re go nie da się wy -
eli mi no wać; po dru gie – sto suj my na tu -
ral ne me to dy oswa ja nia stre su, do stęp ne
w na szej prze strze ni ży cio wej, a na szym
sprzy mie rzeń cem w tej wal ce bę dą
uśmiech, wy bra na i spra wia ją ca nam
przy jem ność for ma ak tyw no ści fi zycz nej,
umie jęt ność ode rwa nia się od nur tu ją -
cych nas pro ble mów, kon tak ty z bli ski mi
nam oso ba mi, szcze ra roz mo wa z sa mym

so bą, wy po czy nek i re laks; po trze -
cie – po znaj my i sto suj my pro ste, do stęp -
ne w każ dych wa run kach ćwi cze nia re -
lak sa cyj ne.

Wspar ciem w tych dzia ła niach dla
każ de go z nas win ny stać się drob ne czyn -
no ści dnia co dzien ne go, ta kie jak cie pła
ką piel z do dat kiem ulu bio nych olej ków,
zio ło wa her ba ta z me li sy lub dziu raw ca,
do bra książ ka bądź film, spo koj na mu zy -
ka, do bry, trwa ją cy przy naj mniej 7 go -
dzin sen, od da nie się pa sjom i za in te re so -
wa niom.

Tym ra zem w trak cie spa ce ru or ga -
ni za to rzy spró bu ją przy bli żyć każ de -
mu uczest ni ko wi wy żej wy mie nio ne
za gad nie nia, wy ja śnić wąt pli wo ści
i od po wie dzieć na zwią za ne z tą sfe rą
na sze go ży cia py ta nia, a tak że do star -
czyć od po wied niej wie dzy na te mat
spo so bów ra dze nia so bie ze stre sem
i me tod re lak sa cji. 

Dzi siaj naj lep sza ra da w tej dzie dzi -
nie to ha sło „Żyj spo koj nie i za dbaj o ser -
ce”, któ re dla każ de go z nas ozna cza zmia -
nę ży cio wej po sta wy, umie jęt ne za rzą dza -

nie so bą w cza sie, pro wa dze nie zdro we go
try bu ży cia, za cho wa nie umia ru we
wszyst kim, co ro bi my, zwięk sze nie ak -
tyw no ści spo łecz nej i ak cep ta cję in nych
lu dzi, efek tyw ne dzia ła nia w wal ce ze
stre sem i gnie wem, a tak że uśmiech i ra -
dość z drob nych osią gnięć. 

Sko rzy staj z szan sy spre cy zo wa nia
skut ków stre su i ich wpły wu na or ga nizm
czło wie ka, po znaj ob ja wy or ga ni zmu, bę -
dą ce na stęp stwem stre su i spo so by ich po -
ko na nia, a bio rąc udział w ko lej nym „Spa -
ce rze dla Ser ca”, daj so bie szan sę na dłu -
gie, zdro we i ak tyw ne ży cie. 

Wszyst kie wy mie nio ne wcze śniej za -
gad nie nia przy bli ży – pod czas wy kła du
na te mat „Stres – Twój sprzy mie rze niec
czy wróg? Jak ra dzić so bie w sy tu acji stre -
su ją cej” – po sia da ją ca du że do świad cze -
nie i prak ty kę w tej dzie dzi nie psy cho te ra -
peut ka, tre ner ka PTP mgr Ka mi la Ma cie -
jew ska. Z ko lei moż li we do sto so wa nia
na co dzień spo so by sa mo po mo cy po zna -
cie w trak cie pro wa dzo nych warsz ta tów
re lak sa cyj nych.

OPRAC. (AN KA)

5Na Bieżąco

WYPADEK

Czołowe zderzenie na ul. Sulmierzyckiej
1 wrze śnia przed po łu dniem na dro -
dze wo je wódz kiej nr 444, na tra sie
Kro to szyn -Sul mie rzy ce, do szło do zde -
rze nia dwóch sa mo cho dów. We dług
wstęp nych usta leń je den z po jaz dów
zje chał na prze ciw le gły pas ru chu.
Jed na oso ba tra fi ła do szpi ta la.

Do dzia łań za dys po no wa no trzy sa -
mo cho dy Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej PSP w Kro to szy nie i je den z OSP Sul -
mie rzy ce, po li cję oraz Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Ze zgło sze nia wy ni ka ło,
że jed na oso ba jest uwię zio na w po jeź dzie.

– Na dro dze mię dzy Sul mie rzy ca mi
i Kro to szy nem czo ło wo zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy. Pa sa żer ka po jaz du oso bo we -
go mar ki Do dge by ła uwię zio na w środ -
ku – in for mu je To masz Ni cie jew ski,
rzecz nik pra so wy KP PSP w Kro to szy nie.
Po zo sta li uczest ni cy wy pad ku znaj do wa li
się po za au ta mi i nie uskar ża li się na żad -
ne do le gli wo ści.

W trak cie dzia łań ra tow ni czych dro -
ga by ła za blo ko wa na. Po do tar ciu
do uwię zio nej oso by usta bi li zo wa no jej
od ci nek szyj ny. W tym sa mym cza sie stra -
ża cy roz cię li ka ro se rię roz bi te go sa mo -
cho du i ewa ku owa li po szko do wa ną
do ka ret ki po go to wia.

– Po czyn no ściach po li cyj nych sa mo -

cho dy bio rą ce udział w zda rze niu zo sta ły
za bra ne przez po moc dro go wą, a stra ża cy
usu nę li z dro gi po zo sta ło ści po wy pad -
ku – do da je T. Ni cie jew ski.

– Na miej scu po li cjan ci usta li li, że
kie ru ją cy po jaz dem Do gde, 59-let ni
miesz ka niec Kro to szy na, po dró żu ją cy
z 58-let nią pa sa żer ką, zje chał na prze ciw -
le gły pas ru chu, wprost na ja dą cy z prze -
ciw ka bus mar ki volks wa gen – mó wi

Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Kie ru ją cy po jaz da mi by li trzeź wi. Pa -
sa żer ka do dge'a do zna ła ob ra żeń cia ła i zo -
sta ła prze wie zio na do szpi ta la. Spraw cy
wy pad ku za trzy ma no pra wo jaz dy. – Po -
stę po wa nie w tej spra wie cią gle trwa. Sta -
ra my się usta lić wszyst kie oko licz no ści
zda rze nia – uzu peł nia P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

ZDROWIE

Zapraszamy na „Spacer dla Serca”!
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W mi nio ny pią tek w ki nie Przed wio -
śnie od był się kon cert cha ry ta tyw ny
na rzecz Ce za re go Kaź mier cza ka.
O chłop cu z Ko bier na pi sa li śmy
na ła mach na szej ga ze ty już kil ka ty -
go dniu te mu. Cze ka go bar dzo po -
waż na ope ra cja ser ca we Wło szech.
Jej koszt wy nie sie ok. 30 tys. eu ro.
Kwo tę tę uda ło się ze brać dzię ki po -
mo cy wie lu lu dzi do brej wo li.

Na sce nie wy stą pi li ze spół Ignis ze

Sta wi szy na (mie sza ne sty le mu zycz ne),
du et Pró ba Cza su (Sta ni sław Sze lą gow ski
z Do ro tą Mar sza łek i Pa try kiem Pstrą -
giem), An ge li ka Mi lew ska -Szy dlak (ta -
niec z eki pą na tram po li nach) i sio stry Ka -
łąż ne – Iga, We ro ni ka i Ma ry sia. 

W trak cie kon cer tu pro wa dzo ne by ły li -
cy ta cje. Moż na by ło na być cie ka wą bi żu te rię,
bon na ma ki jaż lub ma ni cu re hy bry do wy,
ob ra zy kra kow skiej ma lar ki, książ ki i ry sun -
ki. Czyn na by ła też ka wia ren ka, gdzie ser wo -
wa no słod kie prze ką ski z Cu kier ni Ły ska wa.

Przy po mnij my – u Czar ka le ka rze
stwier dzi li wa dę ser ca w po sta ci skraj nej
for my ze spo łu Fal lo ta. Obej mu je ona na -
stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści:  uby tek
w prze gro dzie mię dzy ko mo ro wej, zwę że -
nie dro gi od pły wu z pra wej ko mo ry, prze -
miesz cze nie aor ty na pra wo, nad prze gro -
dę mię dzy ko mo ro wą, prze rost pra wej ko -
mo ry. Jed nym z ob ja wów u dziec ka z tą
wa dą jest si ni ca. Na si la się w pierw szych
sze ściu mie sią cach ży cia, wraz ze zwięk -
sze niem ak tyw no ści dziec ka. 

Gwał tow ne zmniej sze nie prze pły wu
krwi przez płu ca mo że pro wa dzić do wy -
stą pie nia ata ku hi pok se micz no -anok se -
micz ne go z cięż ką si ni cą, przy śpie sze -
niem od de chu, nie po ko jem, a nie kie dy
utra tą przy tom no ści.

Na rzecz Czar ka moż na prze ka -
zać da ro wi znę: Fun da cja,, Ser ce dla
Ma lusz ka” – Bank Mil le nium, nr kon -
ta: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1
142, ty tu łem,, Ce za ry Kaź mier czak”.

(NO VUS)

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

CHARYTATYWNIE

Zagrali dla Czarusia!
W mi nio ny czwar tek na kro to szyń -
skim ryn ku po ja wi ło się Mo bil ne
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
z przed sta wi cie la mi Fun da cji Ar ka.
W trak cie pik ni ku eko lo gicz ne go
dzie ci z oko licz nych szkół mia ły
oka zję uczest ni czyć w warsz ta -
tach, któ re do ty czy ły ta kich kwe -
stii jak se gre ga cja śmie ci, oszczę -
dza nie ener gii czy al ter na tyw ne
źró dła ener gii.

Na im pre zę przy był rów nież bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, któ ry po -
dzię ko wał or ga ni za to rom. Do dzie ci na -
to miast skie ro wał proś bę, by pa mię ta ły,
że na le ży dbać o na sze śro do wi -
sko. – Gmi na sta ra się wal czyć z za nie -
czysz cze niem po wie trza. Ja ko bur mistrz
cie szę się, że mo gę li czyć na ma łych po -
moc ni ków. Prze ko nuj cie swo ich ro dzi -
ców, wuj ków, dziad ków, że by nie pa li li
śmie ci w swo ich do mo stwach – pod kre -
ślił F. Mar sza łek.

Mo bil ne Cen trum Eko lo gicz ne przy -
go to wa ło dla dzie ci wie le atrak cji, ta kich
jak pra cow nia kom pu te ro wa na pę dza na
zie lo ną ener gią, ukła da nie wiel ko for ma -
to wych puz zli na te mat chro nio nych ga -
tun ków ro ślin i zwie rząt czy gra plan szo -
wa, na któ rej ucznio wie by li pion ka mi
i zmie rza li do me ty, od po wia da jąc na py -
ta nia do ty czą ce ochro ny przy ro dy.

Warsz ta ty or ga ni zo wa ne są przez
Fun da cję Ar ka od 2012 ro ku w ca łej Pol -
sce. Sko rzy sta ło z nich już 5 ty się cy dzie ci.
Mo bil ne Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
po wsta ło dzię ki pro gra mo wi „Re al na od -
po wiedź na re al ne po trze by”. To pro jekt
współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej -
ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2007-2013 oraz z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. 

(NO VUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KROTOSZYN

Ekologiczny piknik
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W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn -
ku od by ła się ko lej na edy cja im pre -
zy „Po wiat od kuch ni”. Jak co ro ku
go ściem spe cjal nym był zna ny
wszyst kim ku charz, Ka rol Okra sa.
Muzyczną gwiaz dą im pre zy był
Woj ciech Gąs sow ski. Pa nie z kół
go spo dyń wiej skich z ca łe go po -
wia tu przy go to wa ły sze reg wy śmie -
ni tych po traw, któ rych skosz to wać
mógł każ dy.

Naj pierw na sce nie za pre zen to wał
się ze spół lu do wy Kro to sza nie, dzia ła ją -
cy przy Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu -
ry. Po tem przy szedł czas na za wo dy ku -
li nar ne, w któ rych udział wzię li przed -
sta wi cie le władz po wia to wych i gmin -
nych oraz go ście z Wę gier, z mia sta
part ner skie go Fo ny ód. Gmi nę re pre -
zen to wa li bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek i wi ce bur mistrz Jo an na Król -
-Trąb ka, a po wiat – sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew -
ski. Ze spo ły ry wa li zo wa ły w trzech kon -
ku ren cjach – tzw. bi ciu pia ny z ja jek, la -
niu wo dy przez le jek i przy go to wa niu
szasz ły ków. Osta tecz nie ogło szo no re -
mis, po nie waż każ da z dru żyn wy gra ła

jed ną kon ku ren cję. Wszy scy otrzy ma li
upo min ki.

Ko lej nym punk tem był wy stęp lo kal -
ne go ze spo łu Nie po kor ni, a na stęp nie
na sce nie po ja wi ła się gwiaz da im pre -
zy – Woj ciech Gąs sow ski, zna ny m.in.
z wiel kie go prze bo ju „Gdzie się po dzia ły
tam te pry wat ki”.

Po kon cer cie roz strzy gnię to kon -
kurs ku li nar ny na naj smacz niej szy bo -
czek ro lo wa ny. Przy smak ten przy go to -
wy wa ły pa nie z KGW, któ re oce nia ło
ju ry pod prze wod nic twem Ka ro la
Okra sy. Ju ro rzy nie mie li ła twe go za da -

nia, po nie waż wszyst kie wy ro by przy -
go to wa no na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Zwy cię ży ły pa nie z KGW Dą bro -
wa, dru gie miej sce za ję ło KGW Roz -
dra żew, z trze cia lo ka ta przy pa dła
KGW Bo ża cin.

Na za koń cze nie im pre zy pu blicz ność
mia ła oka zję obej rzeć ku li nar ny po kaz
Ka ro la Okra sy. Każ dy mógł póź niej skosz -
to wać po tra wy przy rzą dzo nej przez mi -
strza kuch ni.

(NO VUS)

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

KULINARIA

Gotowanie z Karolem Okrasą
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W Koź mi nie Wlkp. już po raz siód my
od był się Zlot Fia ta 126p. Im pre za
przy cią gnę ła licz ne gro no mi ło śni -
ków te go cha rak te ry stycz ne go pro -
duk tu epo ki PRL -u. 

Już przed go dzi ną 9.00 na uli cach
Koź mi na Wlkp. roz brzmie wa ły cha rak te -
ry stycz ne dźwię ki sil ni ków fia ta 126p.
Wła ści cie le „ma lu chów” kie ro wa li się
na bo isko li ceum, gdzie go dzi nę póź niej
zo sta li przy wi ta ni przez or ga ni za to rów. 

Po ofi cjal nym otwar ciu zlo tu wszy scy
uczest ni cy utwo rzy li ko lum nę, któ rą pro -
wa dzi ła koź miń ska straż po żar na, i uda li
się na te ren Pa ła cu w Or li na po czę stu nek.
Kie row cy zwie dzi li to miej sce i mie li czas
wy mie nić się uwa ga mi na te mat swo ich
po jaz dów. Ko lej nym punk tem im pre zy
był pa ra da uli ca mi mia sta.

Or ga ni za to rzy zlo tu nie za po mnie li
o mi ło śni kach jed no śla dów i za pro si li

na im pre zę wła ści cie li mo to cy kli wy pro -
du ko wa nych w epo ce PRL -u, by mo gli za -
pre zen to wać swo je ma szy ny, za cho wa ne
w nie mal ide al nym sta nie.

Go ściem spe cjal nym zlo tu był Ar ka dy
Fie dler, wnuk słyn ne go pi sa rza. Zwie dził
Afry kę i Azję, a za śro dek trans por tu wy -
brał so bie wła śnie fia ta 126p. Po dróż nik
opo wie dział o swo ich przy go dach z „ma lu -
chem” w róż nych miej scach świa ta. 

Po tem prze pro wa dzo no kon kur sy
z na gro da mi i za ba wy. Po nad to wy bra no
naj lep sze sa mo cho dy zlo tu w po szcze gól -
nych ka te go riach. Nie za bra kło rów nież
atrak cji dla dzie ci. 

Zwień cze niem im pre zy był kon cert
Tom ka „Ko wa la” Ko wal skie go, uczest ni ka
czwar tej edy cji pro gra mu Must Be the
Mu sic. Ar ty sta za śpie wał swo je pio sen ki
oraz utwo ry Dże mu. 

KIN GA KOST KA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

MOTORYZACJA

Miłośnicy „maluchów” 
w Koźminie Wlkp.

Ra da Osie dla nr 5 zorganizowała
bie sia dę pod ha słem „Wszy scy je -
ste śmy są sia da mi”. W mi nio ną so -
bo tę atrak cji nie bra ko wa ło. Au ra
do pi sa ła, więc wszy scy uczest ni cy
za ba wy mi ło spę dzi li czas. 

Ofi cjal ne go otwar cia im pre zy do -
ko nał Wie sław Soł ty siak, prze wod ni -
czą cy Ra dy Osie dla nr 5, a za ra zem
rad ny miej ski. Przy oka zji po dzię ko -
wał licz nym spon so rom oraz bur mi -
strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał ko wi
za przy by cie.

W pro gra mie fe sty nu zna la zły się wy -
stę py ar ty stycz ne. Na sce nie za pre zen to -
wa ły się dzie ci i mło dzież z Przed szko la
nr 7 i ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8. Straż ni -
cy miej scy zna ko wa li ro we ry. Du żym za -
in te re so wa niem cie szy ły się po ka -
zy – sprzę tu stra żac kie go oraz ra tow nic -
twa me dycz ne go.

Za ję cia dla dzie ci przy go to wa ła Kro -
to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na. By ły kon -
kur sy z na gro da mi, ma lo wa nie twa rzy
czy warsz ta ty pla stycz ne. Po kaz zor ga ni -

zo wa ło rów nież Brac two Ry cer skie Zie mi
Ka li skiej Po czet Wierz bię ty z Kro to szy na.
Z ko lei dla za in te re so wa nych po szu ki wa -
niem skar bów w zie mi za po mo cą szpa dla
i wy kry wa cza do stęp ne by ło sto isko Sto -
wa rzy sze nia Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz ne -

go Kro to szyn. Im pre za za koń czy ła się
wspól nym bie sia do wa niem. Wszy scy ba -
wi li się zna ko mi cie.

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Wszyscy jesteśmy sąsiadami!
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W so bo tę w Par ku Miej skim w Kro to -
szy nie po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no
fe styn pod ha słem „Wszy scy by li śmy
har ce rza mi”. Im pre zę przy go to wał
ZHP, Hu fiec Kro to szyn im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich.

Na fe styn za pro szo no by łych, ak tu al -
nych i przy szłych har ce rzy. Wszy scy mie li
oka zję po znać spo sób funk cjo no wa nia
kro to szyń skie go huf ca, je go tra dy cje, za sa -
dy, naj waż niej sze ce le dzia łal no ści itd.

Im pre za cie szy ła się spo rym za in te re -
so wa niem, zwłasz cza wśród naj młod -
szych, dla któ rych przy go to wa no sze reg
atrak cji, ta kich jak na przy kład wspi nacz ka

po skrzy ni, ścian ka wspi nacz ko wa czy
pusz cza nie ogrom nych ba niek my dla nych.
Po przez do brą za ba wę dzie ci mia ły oka zję
prze ko nać się, jak to jest być har ce rzem. 

Po nad to moż na by ło sko rzy stać z te -
le fo nów po lo wych, po znać har cer skie pio -
sen ki oraz po sma ko wać har cer skiej kuch -
ni. Każ dy za in te re so wa ny mógł do wie -
dzieć się, jak wstą pić w sze re gi har cer -
stwa. By ła też moż li wość obej rze nia kro -
ni ki z dzia łal no ści kro to szyń skie go huf ca
oraz za zna jo mie nia się z pod sta wo wy mi
za sa da mi su rvi va lu. 

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Harcerski festyn

W so bo tę od by ła się uro czy stość
z oka zji 60-le cia po wsta nia Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go ZGO DA
w Kro to szy nie. Wśród za pro szo nych
go ści zna leź li się m.in. bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, se kre tarz po -
wia tu Krzysz tof Kacz ma rek, Je rzy
Wdow czyk – pre zes Okrę go we go Za -
rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Ka li szu, Jó zef Ko ściel ny – pre -
zes re jo nu kro to szyń skie go.

Na po cząt ku głos za bra ła Alek san dra
Opa liń ska, pre zes Za rzą du ROD ZGO -
DA. – Na sze dzi siej sze spo tka nie ma
szcze gól nie uro czy sty cha rak ter, gdyż od -
by wa się z trzech po wo dów, a mia no wi -
cie – z oka zji 120-le cia ogrod nic twa dział -
ko we go na zie miach pol skich, 60-le cia po -
wsta nia na sze go ogro du, a tak że z oka zji
ob cho dzo ne go co rocz nie Dnia Dział kow -
ca – oznaj mi ła Alek san dra Opa liń ska. 

Jak pod kre śli ła, hi sto ria pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go jest bar dzo bo -
ga ta, a w za pi sa nych dzie jach swo ją kar tę
ma każ dy funk cjo nu ją cy obec nie ro dzin -
ny ogród dział ko wy. Hi sto ria ROD ZGO -
DA się ga koń ców ki lat 50. ubie głe go stu le -
cia. W ro ku 1957, pod pa tro na tem Za kła -
dów Drzew nych w Kro to szy nie, po wstał

Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy im. Ta de -
usza Ko ściusz ki. Trzy la ta póź niej, z ini cja -
ty wy pra cow ni ków, dy rek cji i Ra dy Za kła -
do wej Kro to szyń skich Za kła dów Ce ra mi -
ki Bu dow la nej, utwo rzo no Pra cow ni czy
Ogród Dział ko wy im. Ja ro sła wa Dą brow -
skie go. Z ko lei w 1967 ro ku pra cow ni kom
kro to szyń skie go urzę du od da no do użyt -
ku Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy BRA -
TEK. Z wy żej wy mie nio nych w li sto pa -
dzie 2005 po wstał ROD ZGO DA.

– Sam ogród przez te wszyst kie la ta
stał się na te re nie Kro to szy na oa zą zie le ni
i spo ko ju, miej scem wy po czyn ku i ak tyw -

nej re kre acji dział kow ców i ich ro dzin.
Wspól na pra ca bu du je wię zi ko le żeń skie,
łą czy nas w re ali za cji ce lów, a tak że za chę -
ca ko lej ne po ko le nia do przej mo wa nia
dzia łek i kon ty nu acji pra cy swych po -
przed ni ków – mó wi ła A. Opa liń ska.

Z oka zji ju bi le uszu od sło nię to ta bli cę
pa miąt ko wą. Na stęp nie za wie lo let nią
pra cę uho no ro wa no gru pę dział kow ców
srebr ną i brą zo wą od zna ką „Za słu żo ny
Dział ko wiec” oraz wrę czo no im upo min -
ki książ ko we.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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ZGODA ma już 60 lat!

W lip cu 26 dzie ci z po wia tu kro to -
szyń skie go po raz pią ty mia ło moż li -
wość uczest ni czyć w ko lo niach let -
nich, or ga ni zo wa nych przez Lions
Club Kro to szyn. Tym ra zem gru pa
naj młod szych spę dzi ła kil ka dni
w Świe ra do wie -Zdro ju. 

Na ko lo ni stów cze ka ły licz ne atrak cje.
Już wpierw szym dniu wy jaz du zwie dzi li go -
tyc ki za mek wa row ny Czo cha w Su chej,
w któ rym moż na by ło po dzi wiać pięk ne
kom na ty i po słu chać nie zwy kle cie ka wej hi -
sto rii te go miej sca. Na dzie dziń cu, w ra mach
Dnia Rze mio sła, dzie ci prze ko na ły się, w ja ki
spo sób wy bi ja się mo ne ty, le pi garn ki z gli ny
czy jak wy glą da warsz tat tkac ki. 

Ko lej ny dzień to wy pad do Nie -
miec – do uro kli we go mia stecz ku Zit tau
oraz do Oy bin, któ re sły nie z wa lo rów
uzdro wi sko wych i ru in zam ku. 

Naj więk szą atrak cją ko lo nii oka za ło
się Dre zno, któ re swo im uro kiem – hi sto -
rycz ny mi za byt ka mi, cie ka wy mi mu ze -
ami, ko lo ro wy mi ulicz ka mi i ma low ni czo -
ścią – urze kło wszyst kich uczest ni ków
wa ka cyj ne go wy jaz du. Spa cer wzdłuż rze -
ki Ła by i od po czy nek na dzie dziń cu
Zwin ger umi li ły tru dy lip co wych wo ja ży
w wy so kiej tem pe ra tu rze. Po byt w Niem -
czech za koń czy ła wi zy ta w Bu dzi szy nie. 

W pro gram ko lo nii let nich z Lions
Club na trwa łe wpi sa ła się wy ciecz ka
do Czech. Uczest ni cy je cha li 120-let nią
ko lej ką na tra sie Ta nvald -Har ra chov.
Skocz nie nar ciar skie w Har ra cho vie wy -
war ły ogrom ne wra że nie na każ dym mi ło -
śni ku tej dys cy pli ny spor tu. Z ko lei w do -
lo mi to wych Ja ski niach Boz kov wśród na -
cie ków ja ski nio wych ko lo ni ści od naj dy wa -
li sta lag mi ty, sta lak ty ty i sta la gna ty. 

Świe ra dów -Zdrój oka zał się miej -
scem, w któ rym każ de dziec ko zna la zło
dla sie bie miej sce re lak su i od po czyn -
ku – czy to w do mu zdro jo wym, w par ku,
czy w cen trum mia sta. Po po łu dnia mi nie

za bra kło wyjść na ba sen, za jęć spor to -
wych, ta necz nych oraz pro fi lak tycz nych
i roz ma itych za baw. 

Ty dzień w Świe ra do wie -Zdro ju upły -
nął nad zwy czaj mi ło i był ak tyw nie spę -
dzo nym cza sem dla wszyst kich ko lo ni -
stów. 

OPRAC. (AN KA)

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

Letni wypoczynek z Lions Clubem 
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Sta ro stwo Po wia to we i Urząd Miej -
ski w Kro to szy nie oraz Ko men da Po -
wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej po raz ko lej ny or ga ni zu ją kon -
kurs „Czuj ka w do mu, tle nek wę gla
nic złe go nie zro bi ni ko mu”, w ra -
mach ogól no pol skiej ak cji za po bie -
ga nia za gro że niom po wo do wa nym
przez ci che go za bój cę, zwa ne go po -
tocz nie cza dem.

Za chę ca my więc do wy peł nie nia
kon kur so wej an kie ty, któ rą – wraz z re gu -
la mi nem – moż na zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej sta ro stwa. Do wy gra nia jest
kil ka dzie siąt czu jek cza du. Lo so wa nie na -
gród za pla no wa no na 9 paź dzier ni ka.

Dni sta ją się co raz chłod niej sze. La da
chwi la roz pocz nie się se zon grzew czy. I tu
po ja wia się nie bez pie czeń stwo zwią za ne
z nie szczel ny mi prze wo da mi ko mi no wy -
mi, do szczel nio ny mi miesz ka nia mi.

Z nie szczel nych prze wo dów ko mi no -
wych mo że wy do by wać się dym i śmier -
cio no śny czad. W związ ku z po wyż szym
za chę ca my wszyst kich do in sta lo wa nia
czu jek dy mu i cza du. To naj prost szy spo -
sób na za bez pie cze nie do mu przed po ża -
rem i ura to wa nie ży cia je go miesz kań ców.

Do mo wa czuj ka dy mu ostrze ga
miesz kań ców o gro żą cym nie bez pie czeń -
stwie po ża ro wym i po zwa la na szyb ką
ewa ku ację z za gro żo ne go miesz ka nia oraz
na wcze śniej sze po in for mo wa nie stra ży
po żar nej o po wsta łym po ża rze. Wy kry wa
dym już w po cząt ko wej fa zie po ża ru, gdy
ma te riał do pie ro za czy na się tlić, a więc
jesz cze nie po ja wia ją się pło mie nie i wy so -
ka tem pe ra tu ra.

Czad (tle nek wę gla) jest ga zem sil -
nie tru ją cym, bez barw nym i bez won -
nym, nie co lżej szym od po wie trza, co
po wo du je, że ła two się z nim mie sza
i roz prze strze nia się w nim. Po wsta je
w wy ni ku nie zu peł ne go spa la nia wszel -
kich pa liw – ga zu, pa liw płyn nych i sta -

łych, co spo wo do wa ne jest bra kiem od -
po wied niej ilo ści tle nu. Mo że to wy ni -
kać z bra ku do pły wu świe że go (ze -
wnętrz ne go) po wie trza do urzą dze nia,
w któ rym na stę pu je spa la nie, al bo z po -
wo du za nie czysz cze nia, zu ży cia lub złej
re gu la cji pal ni ka ga zo we go, jak rów nież
z przed wcze sne go za mknię cia pa le ni ska
pie ca lub kuch ni. Mo że tak się zda rzać
szcze gól nie w miesz ka niach, w któ rych
okna są szczel nie za mknię te lub
uszczel nio ne na zi mę. Przede wszyst -
kim więc na le ży za pew nić moż li wość
sta łe go do pły wu świe że go po wie trza
do pa le ni ska (pie ca ga zo we go, ku chen ki
ga zo wej, kuch ni wę glo wej lub pie ca)
oraz swo bod ny od pływ spa lin.

Czad po wsta je czę sto rów nież
w cza sie po ża ru. Nie bez pie czeń stwo za -
cza dze nia wy ni ka z fak tu, że jest to gaz
nie wy czu wal ny na szy mi zmy sła mi.
W ukła dzie od de cho wym czło wie ka tle -
nek wę gla wią że się z he mo glo bi ną krwi -
nek 250 ra zy szyb ciej niż tlen, blo ku jąc
je go do pływ do or ga ni zmu. Stwa rza to
po waż ne za gro że nie dla zdro wia i ży cia
czło wie ka. Na stęp stwem ostre go za tru -
cia mo że być nie od wra cal ne uszko dze -
nie ośrod ko we go ukła du ner wo we go,
nie wy dol ność wień co wa i za wał al bo na -
wet na tych mia sto wa śmierć.

Pa mię taj my, że czuj nik wy kry wa ją cy
tle nek wę gla po win no się mon to wać
w po miesz cze niach, w któ rych znaj du ją
się urzą dze nia grzew cze (nie do ty czy
urzą dzeń grzew czych elek trycz nych).
War to wie dzieć, iż Pań stwo wa Straż Po -
żar na pro wa dzi sys te ma tycz ne czyn no ści
kon tro l ne w za kre sie pra wi dło wo ści eks -
plo ata cji in sta la cji użyt ko wych, w tym
rów nież czysz cze nia prze wo dów ko mi no -
wych. Po zy tyw ne efek ty przy no szą
wspól ne przed się wzię cia, po dej mo wa ne
ze śro do wi skiem ko mi niar skim w za kre -
sie dzia łań edu ka cyj no -in for ma cyj nych.

OPRAC. (AN KA)

KONKURS

Wygraj czujkę czadu!



4 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to -
szy nie ofi cjal nie za in au gu ro wa no
rok szkol ny 2017/2018 r. Na uro -
czy stość przy by li m. in. rad ny Sej mi -
ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
Ju lian Jokś, rad ni Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie z prze wod ni czą cą Zo -
fią Jam ką na cze le, bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek, sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, przed sta wi cie le służb
mun du ro wych, sto wa rzy szeń i jed no -
stek or ga ni za cyj nych mia sta i gmi ny
Kro to szyn.

No wy rok szkol ny roz po czę to Mszą
świę tą w Ko ście le pw. Św. An drze ja Bo bo -
li w in ten cji kro to szyń skiej oświa ty i w 78.
rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej.

Na po cząt ku uro czy sto ści w szkol nej
au li głos za bra ła dy rek tor Re na ta Pa ta las,
któ ra po wi ta ła wszyst kich przy by -
łych. – W spo sób szcze gól ny wi ta my rów -
nież uczniów klas I, IV, VII oraz ich ro dzi -
ców – mó wi ła. – Wszy scy chce my, że by na -
sze dzie ci czu ły się w na szej szko le jak naj le -
piej. Jak po wie dział Jan Pa weł II, „w ro dzi -
nie i szko le nie mo że za brak nąć wy cho wa -
nia w sza cun ku dla ży cia, do bra i pięk na,

tro ska o dziec ko jest pierw szym spraw dzia -
nem sto sun ku czło wie ka do czło wie ka”. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
w swo im wy stą pie niu na wią zał do 78.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to -
wej. – Ten naj więk szy kon flikt zbroj ny
do dzi siej sze go dnia przy wo łu je przy kre
ob ra zy z hi sto rii na sze go kra ju. Tra dy cyj -
nie zbie ga się z in au gu ra cją no we go ro ku
szkol ne go – oznaj mił F. Mar sza łek. Po -
dzię ko wał jed no cze śnie obec nym w au li
przed sta wi cie lom śro do wisk kom ba tanc -
kich, któ rzy przy po mi na ją o cięż kiej hi -
sto rii na sze go kra ju. 

Wło darz Kro to szy na pod kre ślił, że
ten rok szkol ny jest cza sem wiel kich
zmian i wpro wa dze nia no wej re for my
oświa ty. – Kie dy wy da je się, że wszyst ko
się skoń czy ło, wte dy do pie ro wszyst ko się
za czy na – stwier dził. – Za na mi mie sią ce
cięż kiej pra cy nad re for mą, któ ra od ca łe -
go śro do wi ska oświa to we go wy ma ga ła
du że go za an ga żo wa nia. By ła po trze ba po -
dej mo wa nia wie lu, czę sto trud nych i nie
do koń ca prze ko nu ją cych de cy zji.

W związ ku z wy ga sza niem gim na -
zjów bur mistrz zło żył ser decz nie po -
dzię ko wa nia wszyst kim dy rek to -

rom – za ich cięż ką pra cę i za an ga żo wa -
nie w na ucza nie mło dzie ży. Do ży czeń
przy łą czy li się rów nież Ju lian Jokś i Sta -
ni sław Szczot ka. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li
ucznio wie i ab sol wen ci w pro gra mie
słow no -mu zycz nym, od wo łu ją cym się
do cza sów II woj ny świa to wej i oku pa cji
nie miec kiej. Przy po mnie li nie zwy kłą wa -
lecz ność i od wa gę żoł nie rzy po przez sło -
wa przy się gi Ar mii Kra jo wej i pio se nek
pa trio tycz nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Nowy rok szkolny – czas zmian 



Pierw sze go dnia wrze śnia mi nę -
ło 78 lat od wy bu chu II woj ny świa to -
wej. Ko lej ną rocz ni cę upa mięt ni ły
de le ga cje władz gmi ny i po wia tu,
przed sta wi cie le róż nych or ga ni za cji
czy mło dzież szkol na.

Uczest ni cy uro czy sto ści zło ży li
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów
na ryn ku – pod ta bli cą upa mięt nia -
ją cą przy wód ców Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go, w par ku Dwor co -
wym – pod ta bli cą upa mięt nia ją cą
na lot nie miec kie go lot nic twa na po -

ciąg ewa ku acyj ny w Ko le, a tak że
na dwor cu PKP – pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą trans port nie miec kich

dzie ci w czerw cu 1945 ro ku.
(AN KA)

ŹRÓ DŁO: WWW.KRO TO SZYN.PL
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
12-14 września
godz. 17.00 - O CZYM SZUMI LAS - Norwegia,
animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 18.30 - 23. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMOWY ETIUDA & ANIMA - 80' 
godz. 20.00 - FILMY Z SERII DKF + - wersja 2D 

Wtorki-piątki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
20-22 września
Projekt „Senior z inicjatywą 2017” - „Miłość się nie
starzeje” pod patronatem marszałka województwa
wielkopolskiego, starosty krotoszyńskiego i
burmistrza Krotoszyna. 
28 września 
Kobierno - XIX edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 13.00.  

29 września

Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś oraz promocja

nowej książki pt. „Jad” o godz. 17.30 w

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

Do 30 września

Akcja „Przyjdź i się zapisz, zyskasz nie stracisz!”,

organizowana przez krotoszyńską bibliotekę. Każda

osoba w wieku 7-15 lat w zamian za dołączenie do

grona czytelników otrzyma prezent. 

KOŹMIN WLKP. 

16 września

Mecz VIII kolejki IV ligi pomiędzy Biały Orłem

Koźmin Wlkp. a Turem 1921 Turek.

7 października

41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10 km.

Start o godz. 12.30. 

KROTOSZYN

W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Pod ko niec sierp nia w sie dzi bie Huf ca
Pra cy 15-2 w Kro to szy nie w ra mach
ak cji „La to” zor ga ni zo wa no za ję cia
o cha rak te rze spor to wo -re kre acyj -
nym. Ce lem spo tka nia by ło pro mo wa -
nie ak tyw no ści fi zycz nej i kre atyw -
nych form spę dza nia wol ne go cza su. 

W trak cie za jęć ucznio wie Gim na -
zjum z Od dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi
do Pra cy ry wa li zo wa li w róż no rod nych
kon ku ren cjach. Gra li w te ni sa sto ło we go,
pił ka rzy ki czy war ca by. Na świe żym po -
wie trzu ro ze gra no mecz pił ki noż nej. Dzię -
ki tej ak cji mło dzież z huf ca mia ła oka zję
ak tyw nie i cie ka wie spę dzić wol ny czas.

(GRZE LO)

HUFIEC PRACY

Sportowo-rekreacyjne zajęcia



Na czel nik Urzę du Skar bo we go
w Kro to szy nie in for mu je o moż li wo -
ści zwol nie nia z po dat ku od spad -
ków i da ro wizn osób po szko do wa -
nych w wy ni ku dzia ła nia sil nych wia -
trów, in ten syw nych opa dów at mos -
fe rycz nych lub wy ła do wań at mos fe -
rycz nych, któ re mia ły miej sce
w sierp niu na te re nie gmin Roz dra -
żew i Ko by lin, a tak że osób bę dą -
cych mał żon ka mi, zstęp ny mi
i wstęp ny mi lu dzi, któ rzy zgi nę li
w wy ni ku dzia ła nia te go ży wio łu. 

Zwol nie niu pod le ga ją na by cia przez
te oso by w dro dze da ro wi zny lub po le ce -
nia dar czyń cy rze czy lub praw ma jąt ko -
wych o war to ści prze kra cza ją cej kwo ty
wol ne od opo dat ko wa nia, w okre sie 24

mie się cy, po cząw szy od 12 sierp -
nia 2017. Kwo ta wol na od po dat ku za le -
ży od gru py po dat ko wej, do któ rej za li cza -
ny jest na byw ca da ro wi zny w sto sun ku
do dar czyń cy. Dla I gru py po dat ko wej
kwo ta wol na wy no si 9637 zł, dla II gru -
py – 7276 zł, dla III gru py – 4902 zł. 

Zwol nie nie zo sta ło wpro wa dzo ne
na pod sta wie roz po rzą dze nia Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów z dnia 17 sierp nia 2017
w spra wie gmin po szko do wa nych w wy -
ni ku dzia ła nia ży wio łu w sierp niu te go
ro ku, w któ rych sto su je się szcze gól ne za -
sa dy od bu do wy, re mon tów i roz bió rek
obiek tów bu dow la nych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1547) oraz roz po rzą dze nia Mi ni stra
Roz wo ju i Fi nan sów z dnia 24 sierp -
nia 2017 w spra wie za nie cha nia po bo ru
po dat ku od spad ków i da ro wizn od nie -
któ rych po dat ni ków (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1574).

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc pod nu mer 62 725 19 00 lub
oso bi ście w sie dzi bie Urzę du Skar bo we go
w Kro to szy nie. 

OPRAC. (RED)
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3 wrze śnia od był się IV Kro to szyń ski
Rajd Ro we ro wy pod ha słem „Po że -
gna nie La ta”. Or ga ni za to ra mi im pre -
zy by ły Za rząd Od dzia łu PTTK i Klub
Tu ry sty ki Ro we ro wej „Pe le ton”,
przy fi nan so wym wspar ciu Urzę du
Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie. 

O godz 9.30 na kro to szyń skim ryn ku
ze bra ła się 11-oso bo wa gru pa. Pro gram
raj du i tra sę omó wił An to ni
Azgier. – Po zro bie niu pa miąt ko we go
zdję cia ru szy li śmy tra są, któ ra pro wa dzi ła
przez Osusz, le śni czów kę Chmiel nik,
na Tra fa ry. Dro gi w le sie by ły dość grzą -
skie, z licz ny mi ka łu ża mi, ale bez pro ble -

mów uda ło się do trzeć do przy stan ku Le -
śna Cha ta – opo wia da A. Azgier. 

Ro we rzy ści za trzy ma li się przy le -
śnym krzy żu na po le oń skim i punk cie
Edu ka cji Le śnej, na duk cie mię dzy dro -
ga mi po wia to wy mi do Basz ko wa i z Basz -
ko wa do Zdun. Na miej scu zor ga ni zo wa -
no dwa kon kur sy spraw no ścio we – przej -
ście pię ciu me trów po sznur ku z za wią za -
ny mi ocza mi oraz marsz z pi łecz ką na ły -
żecz ce trzy ma nej w ustach. W pierw -
szych za wo dach naj lep sza by ła Agniesz ka
Ka sprzak, wy prze dza jąc Bo le sła wa Pa ska
i Zo się Wia trak, a w dru gich zwy cię żył
Bo le sław Pa sek, przed Zo sią Wia trak i Jo -
lan tą Śli wic ką. 

Po tem gru pa ru szy ła przez Zdu ny
i Cha chal nię, po czym wró ci ła do Kro to -
szy na. Tra sa li czy ła 27 km. Or ga ni za to rzy
za pra sza ją na ko lej ny rajd ro we ro wy, któ -
ry od bę dzie się 24 wrze śnia. Zbiór ka o go -
dzi nie 9.00 na kro to szyń skim ryn ku.

(NO VUS)

Ra da Osie dla nr 1 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa ła wy ciecz kę au to ka ro wą
do Wro cła wia dla dzie ci wraz z opie -
ku na mi. Wy jazd był bar dzo uda ny
i 40-oso bo wa gru pa wró ci ła ze sto li cy
Dol ne go Ślą ska peł na wra żeń.

Głów ny mi or ga ni za tor ka mi wy ciecz -
ki by ły prze wod ni czą ca RO nr 1 – Jo an na
To ma szew ska oraz Mał go rza ta Kru pa,
a po moc ni ka mi i opie ku na mi dzie ci – Mi -
ro sław Choj nic ki i An to ni Azgier.

Pierw szym punk tem pro gra mu by ło
lot ni sko im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Stra -
cho wi cach. Szcze gól ną atrak cją by ło lą do -
wa nie sa mo lo tu Wiz za ir, a póź niej je go
przy go to wa nie do od lo tu. 

We Wro cła wiu gru pa z Kro to szy na
uda ła się do naj wyż sze go bu dyn ku, czy -
li 50-pię tro we go Sky To wer. – Po kil ku na -

stu mi nu tach ocze ki wa nia do sta li śmy się
na ta ras wi do ko wy na wy so ko ści 50 pię tra.
Wi dok na mia sto wspa nia ły, a fo to au to mat
cie szył się du żym po wo dze niem. Na stęp -
nie wy ciecz ko wi cze mie li 45 mi nut cza su
wol ne go na swo bod ne zwie dza nie mia sta,
za ku py itp. – opo wia da An to ni Azgier.

Ko lej ną atrak cją by ło wro cław skie
ZOO. Naj więk sze wra że nie wy war ło
na wszyst kich słyn ne już Afry ka rium i je -
go „lo ka to rzy”. 

Po tem kro to szy nia nie uda li się na za -
ple cze Cen trum Kon gre so we go do fon -
tann. O godz. 17.00 roz po czął się spek takl
„mu zy ka – wo da – świa tło”. Po nad 300
fon tann da je na praw dę nie sa mo wi ty
efekt. – Wró ci li śmy tro chę zmę cze ni, ale
bar dzo za do wo le ni. Dzię ku je my człon -
kom Ra dy Osie dla nr 1 za wspa nia łą wy -
ciecz kę, a kie row cy za bez piecz ną jaz -
dę – pod su mo wu je A. Azgier.

(NO VUS)

REKREACJA

Rowerzyści pożegnali lato

OSIEDLE NR 1

Spędzili dzień w stolicy Dolnego Śląska

URZĄD SKARBOWY

Zwolnienie z podatku dla poszkodowanych
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Ma riusz Ra taj czak to zna ny w po wie -
cie kro to szyń skim mi ło śnik pił ki noż -
nej. Jest wi ce pre ze sem Astry Kro to -
szyn i kie row ni kiem pierw szej dru ży -
ny. Obec nie po trze bu je no wej pro te zy
no gi, któ ra po zwo li mu nor mal nie
funk cjo no wać w co dzien nym ży ciu. 

Ma riusz zwią za ny jest z kro to szyń -
skim klu bem od wie lu lat. To dzię ki nie -

mu Astra mo gła po zy skać ko lej nych spon -
so rów oraz za wod ni ków. Je go oczkiem
w gło wie jest dru ży na se nior ska, któ rej
po świę ca nie mal każ dą chwi lę. Nie ste ty,
pro te za je go no gi co raz bar dziej utrud nia
mu wy ko ny wa nie co dzien nych czyn no ści
ży cio wych. Na za kup no wej po trzeb ne
jest 56 ty się cy zło tych. 

Je go bli scy zna jo mi po sta no wi li na -
gło śnić pro blem, by po móc przy ja cie lo -

wi w ze bra niu nie zbęd nych fun du -
szy. – Ma riusz jest dla nas kimś wię cej
niż zwy kłym kie row ni kiem. Mo że my
do nie go przyjść z każ dym pro ble mem
i wie my, że za wsze nam po mo że. Za -
chę ca my wszyst kich ki bi ców i lu dzi
zwią za nych z fut bo lem do wspar cia fi -
nan so we go oraz men tal ne go na sze go
przy ja cie la – oznaj mia Ka rol Kry stek,
ka pi tan se nio rów Astry. 

Wspól ny mi si ła mi ła twiej bę dzie ze -
brać nie zbęd ną kwo tę. – Cie szę się, że
w klu bie jest ta ka oso ba jak Ma riusz, któ -
ry ca łe ser ce od dał klu bo wi. Pierw szą dru -
ży nę trak tu je jak swo je dziec ko i wiem, ile
cza su jej po świę ca. W związ ku z tym li czę
na po moc na sze go śro do wi ska spor to we -
go dla wi ce pre ze sa, a za ra zem kie row ni ka
ze spo łu – mó wi Grze gorz Wier tlew ski,
pre zes Astry. 

Ja ko re dak cja tak że ape lu je my, by wes -
przeć Ma riu sza. Moż na wpła cać środ ki fi -
nan so we na kon to: 18 1090 134
6 0000 0000 3400 0708 z do pi skiem „pro -
te za dla Ma riu sza Ra taj cza ka”. 

(GRZE LO)
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CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Mariuszowi! 
Za na mi ko lej ne me cze na szych dru -
żyn ry wa li zu ją cych w niż szych kla -
sach pił kar skich roz gry wek. Gra ją cy
w A -kla sie Su li mir czyk Sul mie rzy ce
już po raz czwar ty w tym se zo nie mu -
siał uznać wyż szość ry wa la. W kla sie
B So kół Chwa li szew po ko nał na wła -
snym bo isku Unię Szy ma no wi ce 3: 2,
a zdu now ski CKS pau zo wał. 

No wy se zon to jak na ra zie dla Su li -
mir czy ka pa smo po ra żek. Po prze gra nych
z GKS -em Grę ba nin (1: 3), Wiel ko po la ni -

nem Sie mia ni ce (1: 7) i Stra ża kiem Słu pia
(2: 4) pod opiecz ni tre ne ra Do mi ni ka Sob -
cza ka tym ra zem nie spro sta li na wła snym
te re nie So ko ło wi Bra lin. Go ście wy gra li
gład ko 3: 0. Nic za tem dziw ne go, że eki pa
z Sul mie rzyc za my ka li go wą staw kę.

Dru gie zwy cię stwo na swo im bo isku
od niósł So kół Chwa li szew, po ko nu jąc 3: 2
Unię Szy ma no wi ce. Dla miej sco wych go le
strze la li M. Ma cie ja szek, M. Ta naś i S. Wo -
jak. W ten week end nie grał CKS Zdu ny. 

(GRZE LO)

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

PIŁKA NOŻNA

Sulimirczyk zamyka tabelę

Na po cząt ku wrze śnia w Pi le od był
się 27. Pół ma ra ton Phi lips, za li cza -
ny do mi strzostw Pol ski. Bar dzo do -
brze spi sa ła się Ju sty na Olej ni czak,
któ ra za ję ła trze cie miej sce w gro nie
stu den tów. Tym sa mym po pra wi ła
swo ją lo ka tę sprzed ro ku, kie dy to
upla so wa ła się za po dium. 

W tym ro ku tra sa zo sta ła zmo dy fi ko -
wa na i mia ła być zde cy do wa nie ła twiej sza.
Rze czy wi stość oka za ła się zu peł nie in -
na – by ło du żo pod bie gów, a uczest ni kom
moc no da ły się we zna ki 19. i 20. ki lo metr.
Do dat ko wo as fal to wa tra sa li czy ła oko ło
pół ki lo me tra wię cej, niż po win na, co oczy -
wi ście mia ło wpływ na koń co we wy ni ki. 

Tra dy cją pil skich za wo dów są wi ze -
run ki czo ło wych pol skich ma ra toń czy -
ków na me da lach. Po Wan dzie Pan fil i Ja -
nie Hu ru ku w tym ro ku przy szła ko lej
na Lesz ka Be błę. Zwy cię żył Hil la ry Kip -
tom May io Ki mayo z cza sem 1: 03: 27.
W gro nie pań naj lep sza by ła Stel lah Jepn -
ge tich Bar so sio (1: 11: 09). 

Do me ty do bie gło 3623 za wod ni -
ków. Ju sty na Olej ni czak uzy ska ła
czas 1: 28: 09 i za ję ła 17. miej sce wśród
ko biet. Z ko lei w ka te go rii stu den tów by -
ła trze cia. – Pil ski pół ma ra ton jest jed nym
z bar dziej pre sti żo wych w Pol sce, a dla
mnie jed nym z pierw szych na roz krę ce -
nie bie go wej je sie ni – stwier dza J. Olej ni -
czak. – Cie szę się z uzy ska ne go miej sca
i cza su, tym bar dziej że tra sa by ła wy dłu -
żo na, co też wpły nę ło na wy nik. Za tem
jest to chy ba do bry pro gno styk przed ko -
lej ny mi star ta mi. Pi ła w tym ro ku oka za ła

się dla mnie szczę śli wa, bo na za koń cze -
nie stu diów uda ło mi się wy wal czyć trze -
cie miej sce w aka de mic kiej ry wa li za -
cji – pod su mo wu je na sza za wod nicz ka. 

W pil skim pół ma ra to nie star to wa li
tak że Cze sław Sien kie wicz (179. miej -
sce – 1: 28: 32), Ka rol Olej ni czak (205.
miej sce – 1: 29: 40), Ar tur Ma rek (209.
miej sce – 1: 29: 47), Bar tosz Krzysz to fiak
(391. miej sce – 1: 34: 54), Mar cin Wojt -
ko wiak (412. miej sce – 1: 35: 16), Ro bert
Czaj ka (476. miej sce – 1: 36: 25), Bła żej
Zim mer man (553. miej sce – 1: 37: 53),
Ma ciej Ka ro lew ski (556. miej -
sce – 1: 37: 55), Ka rol Ka łuż ny (567.
miej sce – 1: 38: 10), Mar cin Obal (589.
miej sce – 1: 38: 29), Ka rol Jan ko wiak
(656. miej sce – 1: 39: 26), Sła wo mir Bu -
ja kie wicz (690. miej sce – 1: 39: 54), Ma -
rek Ostój (742. miej sce – 1: 40: 26), Jo an -
na Ży to (803. miej sce – 1: 41: 18), Ja cek
Ka sprzak (981. miej sce – 1: 44: 01), Szy -
mon Kar bo wiak (1045. miej -
sce – 1: 44: 40), Grze gorz Gę sia rek
(1752. miej sce – 1: 53: 14), Pa weł Pest ka
(2139. miej sce – 1: 58: 03), An na Świ -
der ska (2231. miej sce – 1: 59: 06), Grze -
gorz Paw lik (2233. miej sce – 1: 59: 08),
Ka ro li na Krzysz to fiak (2310. miej -
sce – 1: 59: 52), Ma rek Ja wo ro wicz
(2541. miej sce – 2: 02: 54), Mar cin Bo -
row czyk (2543. miej sce – 2: 02: 55), Da -
riusz Ryb ka (2603. miej sce – 2: 04: 01),
Jo an na Olej ni czak (2865. miej -
sce – 2: 08: 17), Da riusz No wa czyk
(2876. miej sce – 2: 08: 27), Lu iza Dziu ba
(3463. miej sce – 2: 29: 56). 

(GRZE LO)

BIEGI
Justyna Olejniczak trzecia wśród studentów 

W so bo tę, 2 wrze śnia, w kro to szyń -
skim klu bie Bi la tur nie jem par za in -
au gu ro wa no ko lej ny se zon dar ter -
ski. Zwy cię żył du et z Ra wi cza – Je -
zier ny / Mi ko łaj czyk, po ko nu jąc w fi -
na le 5: 4 Cie śla ków z Kro to szy na. 

Już po raz trze ci Sto wa rzy sze nie Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta zde cy do wa ło, by se -
zon roz po cząć od za wo dów w pa -
rach. – Każ da oso ba ze sto wa rzy sze nia
mia ła przy pro wa dzić na tur niej ama to ra,
któ ry nie miał oka zji ry wa li zo wać jesz cze
w dar ta. W ten spo sób chcie li śmy po ka zać
tę dys cy pli nę spor to wą i za chę cić do udzia -
łu w dar ter skich tur nie jach – po wie dział
Prze my sław Paw lic ki, pre zes SKLD. 

W szran ki sta nę ło 17 du etów. Naj -
pierw ry wa li za cja to czy ła się w gru pach.

Awans do dal szej fa zy uzy ski wa ły po
dwie naj lep sze pa ry. W ćwierć fi na łach
du et Cie śla ków (oj ciec z sy nem) po ko -
nał 3: 0 Ja siń skie go i Ko ta, Paw lic ka z Wi -
niar skim ogra li w ta kim sa mym sto sun -
ku Paw lic kie go i Płacz ka, Je zier ny i Mi ko -
łaj czyk wy gra li 3: 1 z Woj tasz kiem i Par -
czyń skim, a Paw lic ki z Olej nic kim zwy -
cię ży li 3: 2 w po je dyn ku z Ko la now skim
i Kacz mar kiem. 

W pół fi na łach Cie śla ko wie nie da li
szans (4: 0) Paw lic kiej i Wi niar skie mu, na to -
miast Je zier ny i Mi ko łaj czyk po ko na li Paw -
lic kie go i Olej nic kie go. Rzut o śro dek zde cy -
do wał, kto zaj mie trze cie miej sce. Paw lic ka
i Wi niar ski pro wa dzi li 3: 2, ale osta tecz nie
ule gli 3: 4 pa rze Paw lic ki / Olej nic ki.

Fi nał był nie zwy kle emo cjo nu ją cy.
Po za cię tej wal ce ra wic ki du et po ko -

nał 5: 4 ry wa li z Kro to szy na. – Był to
do brze zor ga ni zo wa ny tur niej. Moż na
by ło po znać faj nych lu dzi, któ rzy stwo -
rzy li mi łą at mos fe rę – oce nił de biu tu ją -
cy w za wo dach Wi niar ski. – Je stem za -
do wo lo ny z wy ni ku, acz kol wiek po zo -
sta je lek ki nie do syt z po wo du za ję cia
czwar te go miej sca. Spodo ba ła mi się gra
w dar ta i z ogrom ną przy jem no ścią da -
lej bę dę pró bo wał swo ich sił w tej dys cy -
pli nie. Za wo dy oka za ły się tra fio nym
po my słem, po nie waż ama tor mógł za -
grać w pa rze z do świad czo nym za wod -
ni kiem. Ry wa li za cja mię dzy du eta mi
by ła wy rów na na i cie ka wa. Są dzę, że
po tym tur nie ju wie lu tzw. ama to rów
roz pocz nie swo ją przy go dę z dar -
tem – do dał. 

(GRZE LO)

DART

Sezon rozpoczęty! 



W ha li spor to wo -wi do wi sko wej
przy uli cy Olim pij skiej w Kro to szy nie
od by ły się Kra jo we Mi strzo stwa Zrze -
sze nia Lu do wych Ze spo łów Spor to -
wych w Za pa sach. Na ma cie za pre zen -
to wa li się ka de ci oraz mło dzie żow cy
z naj lep szych klu bów z ca łe go kra ju.

Za wo dy w so bo tę otwo rzył Krzysz -
tof Pia sek, prze wod ni czą cy kra jo we go
Zrze sze nia LZS. Przy oka zji uho no ro wa -
no trój kę re pre zen tan tów LKS Ce ra mik
Kro to szyn. Ma te usz Fi lip czak, Ro bert
Ba ran oraz Ja kub Bry lew ski zo sta li do ce -
nie ni za osią gnię cia na are nie mię dzy na -
ro do wej. Dwaj pierw si otrzy ma li pa miąt -
ko we wy róż nie nia, na to miast J. Bry lew -
skie mu przy zna no na gro dę fi nan so wą
za me dal na ME. 

Gru pa ka de tów po dzie lo na by ła
na dzie sięć ka te go rii. Naj lep si by li Kac -
per Sza fra niec (42 kg, ULKS Gu li wer
Kiel ce), Ma te usz Łusz czyń ski (46 kg,
ZKS Ko sza lin), Da wid Dą bek (50 kg,
MGLKS Wiatr Wo łów), Ja kub Woj sa
(54 kg, SCSiR Sta szów), Piotr So bo lew -
ski (58 kg, ULKS Bi zon Mi licz), Er nest
Ko peć (63 kg, LMKS Kra sny staw), Ad -
rian Bie lec ki (69 kg, LKMS Kra sny -
staw), Ja kub Wład czyk (76 kg, MKS
Czar ni Po ła niec), Ka mil Sy ku ła (85 kg,

LKMS Kra sny staw) i Hu bert Wi śniew -
ski (100 kg, LKS Ma zow sze Te re sin).
W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze
miej sce za jął LMKS Kra sny staw, któ ry
wy prze dził Ce ra mi ka Kro to szyn i LKS
Ma zow sze. 

Mło dzie żow cy ry wa li zo wa li
w ośmiu ka te go riach. Pierw sze miej sca
zaj mo wa li Do mi nik Lu bel ski (50 kg,
LKS Ma zow sze), Ka mil Mi ku sek
(55 kg, LUKS Su ples Kra śnik), Mak sy -
mi lian Fa biś (60 kg, LKS Ce ra mik), To -
masz Sta sic ki (66 kg, LMKS Kra sny -
staw), Da wid Pi skorz (74 kg, ULKS Bi -

zon), Ja kub Szy mu la (84 kg, LUKS Su -
ples), Da wid Se tec ki (96 kg, LKS Ce ra -
mik) i Ja kub Bry lew ski (120 kg – LKS
Ce ra mik). W kla sy fi ka cji dru ży no wej
mło dzie żow ców bez kon ku ren cyj ny
oka zał się Ce ra mik. 

W kla sy fi ka cji łącz nej trium fo wał
kro to szyń ski klub, wy prze dza jąc LMKS
Kra sny staw oraz ULKS Bi zon. W ran kin -
gu wo je wództw naj lep sze by ło lu bel skie,
przed wiel ko pol skim i dol no ślą skim. 

(GRZE LO)

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

Zawodnicy Ceramika nie zawiedli

Po dwóch ty go dniach prze rwy na bo -
iska wró ci li za wod ni cy ry wa li zu ją cy
w pił kar skich roz gryw kach kro to szyń -
skiej Play are ny. Czo ło we ze spo ły od -
nio sły zwy cię stwa. Na cze le na dal
znaj du je się MTV, a ko lej ne po zy cje
zaj mu ją A Se ree Tee i Pan com Zdu ny. 

Li der roz gry wek już do prze rwy pro -
wa dził z Dre am Te amem 3: 0. Po zmia nie

stron eki pa z Roz dra że wa kon tro lo wa ła
sy tu ację na bo isku i osta tecz nie zwy cię ży -
ła 5: 1. MTV z kom ple tem zwy cięstw
na kon cie pro wa dzi w ta be li dzię ki lep sze -
mu bi lan so wi bra mek. 

Dru gą lo ka tę zaj mu je eki pa A Se ree
Tee, któ ra w moc no osła bio nym skła dzie
po ko na ła Igloo 7: 5. Na po chwa ły za słu żył
do świad czo ny Piotr Fa biś (AST), któ ry
w dwóch ostat nich spo tka niach ak tu al -

nych mi strzów li gi za li czył czte ry tra fie -
nia. W pią tej ko lej ce doj dzie do po je dyn -
ku na szczy cie po mię dzy AST i MTV. 

Trze ci w ta be li Pan com roz gro -
mił 15: 4 dru ży nę Hor nets. Świet ny
mecz ro ze gra li ka pi tan ze spo łu ze
Zdun – Ra do sław Ko ło dziej, któ ry pięć
ra zy wpi sy wał się na li stę strzel ców, i Ma -
te usz Ka szub, któ ry był o jed no tra fie nie
gor szy. Mecz mógł po to czyć się ina czej,
gdy by za wod ni cy Hor nets wy ko rzy sta li
świet ne sy tu acje, ja kie stwo rzy li so bie
na po cząt ku kon fron ta cji. 

Pierw sze zwy cię stwo w li dze od nie -
śli Straż ni cy Za chod niej Bra my, po ko -
nu jąc 6: 3 Bro dziak Te am. Wpraw dzie
prze gry wa li już 1: 3, ale w dru giej po ło -
wie, mię dzy in ny mi dzię ki trzem go lom
Ja ku ba Szwar czyń skie go, nie da li ry wa -
lom szans. 

Po je dy nek LZS -u Ko bier no -Tom ni ce
z Al ba tro sa mi zo stał prze ło żo ny na proś -
bę pierw sze go ze spo łu, któ ry wy stą pił
w tur nie ju pił ki ulicz nej. 

Eki pa Żu brów od da ła mecz wal ko -
we rem na rzecz Tor na do. Wi ce mi strzo -
wie li gi w po przed nim se zo nie do sa me go
koń ca bi li się o triumf, no tu jąc w su mie
za le d wie trzy po raż ki. Obec nie, po czte -
rech ko lej kach, ma ją na kon cie le d wie
trzy oczka. 

(GRZE LO)

PLAYARENA

Na szczycie bez zmian
Po szó stej ko lej ce Piast Ko by lin stra -
cił po zy cję li de ra ka li skiej kla sy
okrę go wej. Pod opiecz ni tre ne ra Da -
riu sza Wi śnie wi cza ro ze gra li naj gor -
sze spo tka nie w tym se zo nie i ule gli
na wy jeź dzie KS Opa tó wek aż 0: 4. 

Miej sco wi wy szli na pro wa dze nie w 16.
mi nu cie, kie dy to po do środ ko wa niu z rzu -
tu wol ne go pił kę gło wą do siat ki skie ro wał
Szy mon Ja nik. Nie dłu go po tem, po nie po -
ro zu mie niu obroń cy Pia sta z bram ka rzem,
Ma te usz Ste fa niak od 11. me tra pro wa dził
fut bo lów kę do pu stej bram ki i by ło już 2: 0. 

Ko lej ne dwa cio sy go spo da rze za da li
w ostat nim kwa dran sie me czu. Naj pierw
rzut kar ny na go la za mie nił Ma te usz Spy -
chal ski, a na stęp nie Ro bert Li siec ki strza -
łem gło wą po ko nał bram ka rza Pia sta. 

Ho no ro we tra fie nie dla go ści mógł
za no to wać Pa tryk Ka miń ski, lecz pił ka
po je go ude rze niu tra fi ła w po przecz kę. 

KS Opa tó wek wy ra sta na czar ne go
ko nia roz gry wek. Dru ży na ta w czte rech
spo tka niach zdo by ła kom plet punk tów,
przy bi lan sie bram ko wym 12: 1, a do ro ze -
gra nia ma jesz cze dwa za le głe po je dyn ki.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast znokautowany

KS Opatówek - Piast Kobylin 4:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Szymon Janik (16'

głową), 2:0 - Mateusz Stefaniak (24),
3:0 - Mateusz Spychalski (78' karny),
4:0 - Robert Lisiecki (85' głową) 

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wosiek, Snela - Kamiński
(70' Swora), Szymanowski, M.
Kurzawa, Wachowiak (78' Kowalski) -
Kokot, Olikiewicz (46' Wielebiński)



Czte ry wy gra ne i dwa re mi sy ma
na kon cie po szó stej ko lej ce li go wej
Astra Kro to szyn. W nie dzie lę te am
tre ne ra Lesz ka Kru ti na po ko nał
na wy jeź dzie Ko ro nę Po goń Sta wi -
szyn 3: 2. A już w na stęp nej se rii
na sta dio nie w Ko by li nie od bę dą się
der by po wia tu. Miej sco wy Piast po -
dej mo wać bę dzie eki pę z Kro to szy na. 

Spo tka nie roz po czę ło się wy śmie ni -
cie dla przy jezd nych. W 1. mi nu cie Mi ko -
łaj Mar ci niak ob słu żył po da niem Fi li pa
Oleś ko wa, któ ry dał pro wa dze nie swo je -

mu ze spo ło wi. Go spo da rze wy rów na li
w 20. mi nu cie. Po do środ ko wa niu z le wej
stro ny naj przy tom niej w po lu kar nym za -
cho wał się Ko lya Za vat skiy, nie da jąc szans
Bar to szo wi Ja ry szo wi. To wła śnie na past -
nik ro dem z Ukra iny sta no wił naj więk sze
za gro że nie dla kro to szy nian. Ko ro na
więk szość swo ich ak cji opie ra ła na Za vat -
skiym, któ ry raz po raz ury wał się de fen -
so rom Aster ki. 

Jesz cze przed prze rwą go ście wy szli
na pro wa dze nie. Po do środ ko wa niu z rzu -
tu roż ne go Ka rol Kry stek moc nym ude -
rze niem po ko nał gol ki pe ra miej sco wych.

W 72. mi nu cie na 3: 1 pod wyż szył
Ma te usz Mi zer ny, któ ry sku tecz nie wy -
koń czył kontrę swo je go te amu. Pił ka
po ude rze niu po moc ni ka Astry od bi ła się
jesz cze od jed ne go z gra czy Ko ro ny i zu -
peł nie zmy li ła in ter we niu ją ce go bram ka -
rza. W sa mej koń ców ce roz mia ry po raż ki
Ko ro ny zmniej szył K. Za vat skiy, po raz
dru gi wpi su jąc się li stę strzel ców. 

– W po przed nim se zo nie to wła śnie
w ta kich spo tka niach tra ci li śmy cen ne
punk ty. Dziś za gra li śmy wpraw dzie go -
rzej niż w Mro cze niu, ale naj waż niej sze
jest zwy cię stwo i kom plet punk tów. Te raz
kon cen tru je my się przed der bo wą kon -
fron ta cją z Pia stem – po wie dział Ma riusz
Ra taj czak, kie row nik Astry.

(GRZE LO)
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Astra wciąż niepokonana

Je den punkt ze Słup cy przy wiózł moc -
no osła bio ny ze spół Bia łe go Or ła Koź -
min Wiel ko pol ski. Po siód mej ko lej ce
pod opiecz ni tre ne ra Ma cie ja Do la ty
na dal za my ka ją li go wą staw kę. 

Przy jezd ni przy stę po wa li do te go spo -
tka nia bez czte rech pod sta wo wych gra -
czy – Krzysz to fa Cza bań skie go, Igo ra
Skow ro na, Da wi da Idzi kow skie go i Ala na
Ja now skie go. Do pierw sze go skła du,
po słab szym spo tka niu we Wrze śni, wró cił
Pa tryk Szulc, któ ry star cie z SKP mo że za -
li czyć do uda nych. Bram ka rza Or łów kil ka
ra zy po ka zy wał wy so kie umie jęt no ści, ra -
tu jąc swój ze spół przed utra tą go la. Ska pi -
tu lo wał tyl ko raz, w 32. mi nu cie, kie dy to
nie miał nic do po wie dze nia przy strza le
gło wą Mar ce la Ko zio row skie go. 

Koź mi nia nie jesz cze przed prze rwą
po win ni do pro wa dzić do wy rów na nia,
ale ude rze nie Mar ci na Szym ko wia ka zna -
ko mi cie obro nił gol ki per miej sco wych,
a Szy mon Gał czyń ski nie tra fił z naj bliż -
szej od le gło ści do pu stej bram ki. 

Ten sam za wod nik w dru giej od sło -
nie miał dwie ko lej ne świet ne oka zje.
Jed nak przy pierw szej prze grał po je dy -
nek z gol ki pe rem, a przy dru giej ude rzył
mi ni mal nie nie cel nie. Wresz cie do wy -

rów na nia do pro wa dził M. Szym ko wiak,
za pew nia jąc Bia łe mu Or ło wi je den
punkt.

W na stęp nej ko lej ce koź mi nia nie za gra -
ją na wła snym bo isku z Tu rem 1921 Tu rek. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Ciężko wywalczony punkt

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier ce'a to

za awan so wa na te ra pia, pro wa dzo na
na spe cjal nej ko zet ce z za pad nia mi,
któ ra po zwa la na wy jąt ko wo do kład ne
i bez piecz ne dzia ła nie, na wet w przy -
pad ku skom pli ko wa nych pro ble mów
od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro to -
wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy -
wró ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści
krę gów, pra cy ukła du ner wo we go,
funk cji fi zjo lo gicz nych oraz wy rów na -
nie mied ni cy.

M e  t o  d a
Pier ce'a wy -
róż nia się
bez pie czeń -
stwem ze wzglę -
du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz -
nej tech ni ki na -
sta wie nia – bez
ro ta cji gło wy.
Dia gno za opie ra

się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG,
ba da niu neu ro lo gicz nym mię śni
i czu cia skór ne go, ba da niu pal pa cyj -

nym ca łe go krę go -
słu pa i mied ni cy
oraz szcze gó ło -

wym wy -
w i a  d z i e

i hi sto rii
cho ro by.

Korona Pogoń Stawiszyn  - Astra
Krotoszyn 2:3 (1:2) 

BRAMKI: 0:1 - Filip Oleśków (1'),
1:1 - Kolya Zavatskiy (20'), 1:2 - Karol
Krystek (35'), 1:3 - Mateusz Mizerny
(72'), 2:3 - Kolya Zavatskiy (92')

ASTRA: Jarysz - Juszczak (82'
Płokarz), Wawrocki, Krystek, Olejnik
(60' Stach) - Ratyński (79' Lialuk),
Kryś, Budziak (68' Mat. Marciniak),
Mizerny - Oleśków, Mik. Marciniak

SKP Słupca - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 1:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 - Marcel Koziorowski
(32' głową), 1:1 - Marcin Szymkowiak
(65') 

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Dolata,
Maciejewski, Majusiak, Grodzki - J.
Szymkowiak, M Szymkowiak, Wach,
Błażejczak (60' Wiła)  - Gałczyński, M.
Szulc (46' Derwich) 


