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� KROTOSZYN 

Uroczyste otwarcie
ronda Sybiraków

Czytaj na str. 2

� WYDARZENIE

Dzień Budowlańca 
w Centrum Budowlanym
BANASZAK

Czytaj na str. 5

� EKOLOGIA

Jak segregować
odpady – krok 
po kroku – część III

Czytaj na str. 5

� KULTURA 

Ogniowe popisy 
na krotoszyńskim rynku

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu!

Czytaj na str. 12

19 wrze śnia na pla cu bu do wy no wej
czę ści szpi ta la po wia to we go w Kro to -
szy nie od by ła się uro czy stość pod pi sa -
nia i wmu ro wa nia Ak tu Erek cyj ne go.
W tym do nio słym wy da rze niu wzię li
udział przed sta wi cie le władz po wia to -
wych i gmin nych oraz wo je wódz kich.

Nauro czy sto ści by li obec ni rów nież pra -
cow ni cy szpi ta la oraz re pre zen tan ci wy ko -
naw cy in we sty cji. Sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka za zna czył, że to rok prze ło mo wy, ma jąc
na my śli 20-le cie ist nie nia po wia tu oraz 100-
le cie od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. 

– Bez wąt pie nia ostat nie 20 lat by ło
wal ką o roz wój na sze go sys te mu opie ki

zdro wot nej, a zwłasz cza szpi ta la po wia to -
we go w Kro to szy nie – mó wił sta ro -
sta. – Roz po czę ta mo der ni za cja oka za ła się
pro ce sem nie ła twym, a mo men ta mi wręcz
dra ma tycz nym. Po dej mo wa li śmy nie raz
trud ne de cy zje, ale za pew niam, że cel przy -
świe cał nam je den – za gwa ran to wa nie bez -
pie czeń stwa zdro wot ne go miesz kań com
na sze go po wia tu. Sta ra li śmy się rów nież
za pew nić do bre wa run ki pra cy per so ne lo -
wi me dycz ne mu. Szpi tal w Kro to szy nie
po zy skał ze środ ków eu ro pej skich oraz
z bu dże tu pań stwa dzie siąt ki mi lio nów
zło tych, m. in. na lą do wi sko dla he li kop te -
rów czy no wy blok ope ra cyj ny.

do koń� cze nie na stro nie 3

SZPITAL

Budujemy nowe! 
Nie tylko mury...

Czytaj str. 4

EDUKACJA

Najzdolniejsi uczniowie
nagrodzeni stypendiami 



16 wrze śnia od by ło się ofi cjal ne otwar -
cie ron da Sy bi ra ków w Kro to szy nie.
Tym sa mym upa mięt nio no Po la ków,
któ rzy by li zsy ła ni na Sy be rię za rów no
w cza sach car skiej Ro sji, jak i ZSRR.
Uro czy sto ści od by ły się przy asy ście Kro -
to szyń skiej Or kie stry Dę tej oraz przed -
sta wi cie li Ro dzi ny Ułań skiej w bar -
wach 25 Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich.

W otwar ciu ron da udział wzię li bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, rad ni miej scy i po wia to -
wi, a tak że Ali cja Her but – pre zes Związ -
ku Sy bi ra ków w Mi li czu.

Do nada nia ron du imie nia Sy bi ra -
ków nie do szło by, gdy by nie usil ne sta ra -
nia jed ne go czło wie ka, a mia no wi cie 90-
let nie go Cze sła wa Her by, któ ry spę dził
na Sy be rii 6 lat. W Kro to szy nie jest zna -
ny ja ko „wier szo kle ta” two rzą cy ory gi nal -
ną po ezję oraz ma larz. Sło wa uzna nia na -
le żą się rów nież Łu ka szo wi Ci che mu
i Mar ci no wi Szyn drow skie mu, któ rzy
po sta no wi li na gło śnić hi sto rię ży cia
wspo mnia ne go Sy bi ra ka, pu bli ku jąc je go
wspo mnie nia. 

W trak cie uro czy sto ści Cze sław
Her ba wy gło sił iście po etyc ką mo -
wę. – Niech to ron do Sy bi ra ków / wy -
wie zio nych lu dzi wra ków / na nie ludz -
ką lo du zie mię / niech tu pa mięć o nich
drze mie [...] Bądź my czuj ni jak w ro dzi -
nie / pa mięć o nich niech nie zgi nie /
Pol ska to ko ły ska na sza / hoł dem ron do
ich okra sza. / Przed wszyst ki mi czo ło
chy lę / sta rym je stem już ba dy lem / ron -

do jest mo im speł nie niem / speł ni ło się
me ma rze nie / pol skie go my ple mię ro -
du / Al le lu ja i do przo du – wy re cy to wał
Cze sław Her ba. 

Bur mistrz oraz sta ro sta pod kre śla li,
że od tej po ry ron do bę dzie przy po mi -
nać trud ną hi sto rię na sze go kra ju. An -
drzej We so łow ski, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Ro dzi na Ułań ska, wrę czył Cze sła wo -
wi Her bie cer ty fi kat ho no ro we go człon -
ka oraz me dal 25. Puł ku Uła nów Wiel -
ko pol skich. 

Po dzię ko wa nia zło ży ła Ali cja Her -
but, któ ra pod kre śli ła, że hi sto ria Sy bi ra -
ków jest waż na zwłasz cza dla mło de go
po ko le nia. – Sy bi ra cy to już lu dzie star -
si. Umie ra ją. Je że li my nie za dba my o pa -
mięć o nich, umrze ona śmier cią na tu -
ral ną, a to część na szej hi sto rii – hi sto rii
na sze go ży cia. Spo ty ka my się w pięk nym
ro ku ju bi le uszo wym – 100-le cia od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. To
oni, wier ni sy no wie i cór ki Pol ski, wal -
czy li o tę nie pod le głość. Pa mię taj -
my! – oznaj mi ła pre zes Związ ku Sy bi ra -
ków w Mi li czu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki pod pi sał
umo wę na prze bu do wę uli cy Ja na
Paw ła II. Koszt in we sty cji to ok. 1 mln
zł. Mia sto po zy ska ło na nią do fi nan -
so wa nie w kwo cie po nad 600 tys. zł.

W ra mach te go za da nia prze bu do wa -
na od pod staw zo sta nie kon struk cja jezd -
ni, wy bu do wa ne bę dą ele men ty od wod -
nie nia – ka na li za cja desz czo wa, wpu sty
desz czo we, a tak że chod ni ki i wjaz dy
do po se sji z kost ki bru ko wo -be to no wej.
Na dro dze po ło żo na bę dzie na wierzch nia
bi tu micz na z dwóch warstw be to nu as fal -

to we go. Pra ce obej mo wać bę dą od ci nek
o dłu go ści 490 me trów.

Koszt za da nia sza co wa ny jest na ok. 1
mln zło tych, z cze go ok. 611 tys. zł sta no -
wić bę dzie do fi nan so wa nie z Urzę du Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go. Po zo sta łą
część środ ków po kry je mia sto. 

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Umowa na przebudowę drogi

15 wrze śnia prze pro wa dzo no IV Po -
wia to we Mi strzo stwa w Ra tow nic -
twie Me dycz nym jed no stek KSRG.
W szran ki sta nę ło dzie sięć dru żyn. 

Or ga ni za to ra mi mi strzostw by ły Ko -
men da Po wia to wa PSP, Za rząd Od dzia łu
Po wia to we go OSP RP i Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie. Za wo dy roz po czę ły się
od pi sem ne go te stu. Na stęp nie trzy oso bo -
we ze spo ły w le śnej sce ne rii zmie rzy ły z po -
zo ro wa ny mi zda rze nia mi. Ra tow ni cy mu -
sie li udzie lić po mo cy oso bie upa da ją cej
z am bo ny my śliw skiej na sku tek po strze le -
nia z bro ni pal nej, oso bie, na któ rej za pa li ło
się ubra nie, oso bie do ro słej przy na głym za -
trzy ma niu krą że nia, drwa lo wi po ura zie
koń czy ny dol nej oraz trzem po szko do wa -
nym w wy ni ku zda rze nia dro go we go. 

Sę dzią głów nym mi strzostw był st.
asp. Grze gorz Go liń ski – po wia to wy ko -
or dy na tor ra tow nic twa me dycz ne go PSP
w Kro to szy nie. W ko mi sji sę dziow skiej
zna leź li się tak że funk cjo na riu sze – asp.
Ma te usz Dy mar ski i sekc. Łu kasz Wy du -
ba – oraz ra tow ni cy me dycz ni – Ja kub
Nel le i Piotr We ksej.

W kla sy fi ka cji jed no stek ra tow ni czo -
-ga śni czych pierw sze miej sce za ję -
ła II zmia na JRG Kro to szyn, dru ga by -
ła III zmia na JRG Kro to szyn, a na trze ciej
lo ka cie zna la zła się I zmia na JRG Kro to -
szyn. W ry wa li za cji jed no stek OSP naj lep -
sza oka za ła się dru ży na z OSP Sul mie rzy -
ce, wy prze dza jąc OSP Kro to szyn, OSP
Czar ny Sad, OSP Zdu ny, OSP Biad ki,
OSP Rosz ki i OSP Ko by lin.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Rywalizacja ratowników

KROTOSZYN

Sybiracy zostali upamiętnieni
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do koń� cze nie ze stro ny 1
Głos za brał tak że Krzysz tof Ku row ski,

dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za -
kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy -
nie. – Pod pi su jąc dzi siaj Akt Erek cyj ny
i wmu ro wu jąc go na te re nie bu do wy, w spo -
sób ofi cjal ny i sym bo licz ny in au gu ru je my
roz bu do wę no wej czę ści szpi ta la. Jest to epo -
ko we wy da rze nie, po nie waż szpi ta le w Pol -
sce bu du je się z czę sto tli wo ścią 70-100 lat.
Nasz szpi tal bę dzie słu żył tym, któ rzy dzi -
siaj po trze bu ją po mo cy, i tym, któ rzy uro -
dzą się za 50 lat – oznaj mił K. Ku row ski. 

Dy rek tor przy po mniał tak że hi sto rię
kro to szyń skie go szpi ta la, się ga ją cą po -
nad 100 lat wstecz. Bu dy nek, któ ry znaj du -
je się dzi siaj przy ul. Bo lew skie go, a gdzie zlo -
ka li zo wa ne są od dzia ły po łoż ni czo -gi ne ko -
lo gicz ny, no wo rod ko wy i dzie cię cy, od da no
do użyt ku 27 lu te go 1906 r. W okre sie mię -
dzy wo jen nym pla ców ka ta by ła Pu blicz nym
Szpi ta lem Miej skim przy ul. Le śnej 4. Naj -
star sza część szpi ta la przy ul. Mic kie wi cza,
w któ rej znaj du ją się dzi siaj od dzia ły we -
wnętrz ny i chi rur gicz ny, na le ża ła w cza sach
za bo ru pru skie go do po bli skich ko szar
wojsk nie miec kich, znaj du ją cych się wzdłuż
obec nej ul. Mic kie wi cza. Bu dy nek ten był
la za re tem, czy li szpi ta lem woj sko wym. Ko -
sza ry zwa ne ko sza ra mi dwor co wy mi po -
wsta ły w 1881 r. Praw do po dob nie w okre -

sie mię dzy wo jen nym, gdy ko sza ry te zaj mo -
wa ło pol skie woj sko – część 56 Puł ku Pie -
cho ty Wiel ko pol skiej, bu dy nek na dal peł nił
funk cję szpi ta la woj sko we go. 

Po za koń cze niu II woj ny świa to wej
Szpi tal Miej ski na dal mie ścił się w obiek -
cie przy ul. Bo lew skie go. Wie le jed nak
wska zu je na to, że suk ce syw nie dzia łal -
ność me dycz na pro wa dzo na by ła rów nież
w bu dyn ku przy ul. Mic kie wi cza. Szpi tal
na prze strze ni dzie się cio le ci był roz bu do -
wy wa ny frag men ta mi. Sa mo dziel ny Pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej po -
wstał w grud niu 1998 r. 

Kul mi na cyj nym punk tem uro czy sto -
ści by ło pod pi sa nie dwóch eg zem pla rzy
Ak tu Erek cyj ne go przez wła dze gmi ny
i po wia tu. Je den do ku ment zo stał wło żo -
ny do spe cjal nej tu by, do któ rej tra fi ły tak -
że ak tu al ne zdję cia szpi ta la oraz pla cu bu -
do wy, wy cin ki z lo kal nych ga zet i mo ne ta.
Tu ba zo sta ła za mknię ta i wmu ro wa na
w wy zna czo nym miej scu. Dru gi eg zem -
plarz bę dzie wy eks po no wa ny w głów nym
ho lu szpi ta la, na Izbie Przy jęć. Do ko na no
tak że uro czy ste go po świę ce nia pla cu bu -
do wy no we go skrzy dła szpi tal ne go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SZPITAL

Budujemy nowe! Nie tylko mury...
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17 wrze śnia sty pen dia sta ro sty kro -
to szyń skie go ode bra li ucznio wie
szkół po nad gim na zjal nych. Uro czy -
stość od by ła się w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kro to szy nie. 

Sty pen dia mi uho no ro wa no 39
uczniów z pię ciu szkół, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest po wiat. 34 mło dych
lu dzi na gro dzo no za wy so kie wy ni ki
w na uce, jed ną oso bę za szcze gól ne osią -
gnię cia na uko we, dwie uczen ni ce za wy -

bit ne osią gnię cia spor to we i jed ne go
ucznia za wy so kie wy ni ki w na uce oraz
za szcze gól ne osią gnię cia sportowe. 

Oprócz sty pen dy stów i ich ro dzin
w uro czy sto ści uczest ni czy li sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra -

do jew ski, rad ni po wia to wi – Re na ta
Zych -Kor dus i Ju liusz Pocz ta, Prze my -
sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spor tu – wraz z pra cow -
ni ka mi wy dzia łu oraz dy rek to rzy szkół
po nad gim na zjal nych. 

Sty pen dia sta ro sty kro to szyń skie go
są przy zna wa ne w związ ku z re ali za cją
„Po wia to we go pro gra mu wspie ra nia edu -
ka cji uzdol nio nych uczniów”, któ ry ma
na ce lu pro mo wa nie osią gnięć mło dzie ży
ze szkół po nad gim na zjal nych i do strze ga -
nie jej po ten cja łu. 

Sta ni sław Szczot ka i Prze my sław
Wój cik w swo ich wy stą pie niach po dzię -
ko wa li wy róż nio nym uczniom za ich
suk ce sy i cięż ką pra cę. – Osią gnę li ście
suk ces też dzię ki za an ga żo wa niu i po -
świę ce niu wa szych ro dzi ców oraz na -
uczy cie li, bo to oni stwo rzy li wam od po -
wied nie wa run ki. Każ dy z was jest in ny,
ma róż ne ce le, zdol no ści i ta len ty. I to nas
wszyst kich ubo ga ca. Każ dy osią ga tak że
róż ne suk ce sy, suk ce sy na mia rę wła -
snych moż li wo ści. Ży czy my wam i wa -
szym na uczy cie lom du żo „cha rak te ru”,
aby ście mo gli roz wi jać za in te re so wa nia
i swo je pa sje. Niech zdo by ta wie dza
i umie jęt no ści pro cen tu ją wam w przy -
szło ści – po wie dział sta ro sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

POWIAT

Stypendia starosty dla młodzieży ze szkół średnich

Przed ty go dniem w au li Szko ły Pod -
sta wo wej nr 5 od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia sty pen diów bur mi -
strza naj lep szym uczniom szkół pod -
sta wo wych i klas gim na zjal nych z te -
re nu gmi ny Kro to szyn. Na gro dzo no
ich za osią gnię cia w dru gim pół ro -
czu ro ku szkol ne go 2017/2018.

Licz nie przy by łych go ści po wi tał
wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke. Ha -
słem prze wod nim uro czy sto ści by ły sło -
wa Ire ny Sen dle ro wej: „To, co naj cen -
niej sze, każ dy ma w so bie. W ser cu”.
Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi w Kro -

to szy nie pod kie run kiem Ilo ny Ibron -
-Paw lak.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po -
gra tu lo wał wszyst kim wy róż nio nym
uczniom do brych wy ni ków w na uce i po -
dzię ko wał za cięż ką pra cę. Pod kre ślił ich za -
an ga żo wa nie w zdo by wa niu wie dzy oraz
de ter mi na cję w dą że niu do osią ga nia ce lów. 

– Z ogrom ną przy jem no ścią i za do wo -
le niem wy stę pu ję przed wa mi, by uho no ro -
wać was sty pen dia mi dla naj zdol niej szych,
su mien nych uczniów szkół pod sta wo wych
i klas gim na zjal nych gmi ny Kro to szyn. Już
po raz sie dem na sty spo ty ka my się z tej oka -
zji. Du ża licz ba wnio sków po twier dza wa -
szą ogrom ną chęć ry wa li za cji i ak tyw ne go
po zna wa nia te go, co jest dla was no we i cie -

ka we – po wie dział wło darz Kro to szy na. 
Tym ra zem uho no ro wa no aż 238

uczniów, w tym 102 gim na zja li stów. Po -
nad to pię ciu uczniom szkół pod sta wo -
wych wrę czo ne zo sta ły na gro dy pie nięż -
ne pre zy den ta Lions Club Kro to szyn
w wy so ko ści 1000 zło tych. 

(NO VUS)

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

GMINA KROTOSZYN

Uhonorowano najzdolniejszych uczniów



5Na Bieżąco

W pią tek, 21 wrze śnia, w Cen trum
Bu dow la nym BA NA SZAK w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no Dzień Bu dow -
lań ca. Fa chow cy z bran ży mie li więc
oka zję za po znać się z naj now szy mi
roz wią za nia mi, pro po no wa ny mi
przez pro du cen tów. Po nad to prze -
pro wa dzo no ry wa li za cję o ty tuł Bu -
dow lań ca Ro ku Zie mi Kro to szyń -
skiej. W szran ki sta nę ło po nad trzy -
dzie stu fa chow ców.

Jak pod kre śla li or ga ni za to rzy, kon ku -
ren cje w za wo dach o mia no Bu dow lań ca
Ro ku Zie mi Kro to szyń skiej trze ba trak to -

wać z przy mru że niem oka. – Cho dzi
przede wszyst kim o do brą za ba wę, dla te -
go ry wa li za cja jest pół żar tem, pół se rio.
Fa chow cy jed nak mu szą wy ka zać się
szyb ko ścią, zręcz no ścią, si łą oraz rów no -
wa gą – mó wił Ka rol Ba na szak z Cen trum
Bu dow la ne go BA NA SZAK. 

W tym ro ku bu dow lań cy mu sie li
jak naj szyb ciej po ko nać sla lo mem wy -
zna czo ną tra sę z wóz kiem za ła do wa nym
ma te ria ła mi bu dow la ny mi, przejść z po -
zio mi cą, na któ rej znaj do wa ły się wy peł -

nio ne kie lisz ki, czy wy ka zać się cel no -
ścią w rzu ca niu tarcz ka mi do fle xa
do kast bu dow la nych. Zwy cięz cy po -
szcze gól nych kon ku ren cji awan so wa li
do fa zy fi na ło wej, w któ rej li czy ły się si ła
oraz wy trzy ma łość. De cy du ją ca kon ku -
ren cja po le ga ła bo wiem na tym, by jak
naj dłu żej utrzy mać nad gło wą, na wy -
pro sto wa nych rę kach, 25-ki lo gra mo we
wor ki z za pra wą do pły tek. 

Bu dow lań cem Ro ku zo stał Vo va Ki -
ja sh ko z kro to szyń skiej fir my Mal -Pol,

któ ry tym sa mym zdo był głów ną na gro dę
w po sta ci 43-ca lo we go te le wi zo ra. Ko lej -
ne miej sca na po dium za ję li Ro bert Bar -
giel i Do mi nik Kacz ma rek, któ rych na -
gro dzo no elek tro na rzę dzia mi.

Zma ga nia bu dow lań ców to nie
wszyst ko. Na przy go to wa nych sto iskach
moż na by ło obej rzeć pro duk ty wie lu part -

ner skich firm z bran ży, ta kich jak DU -
LUX, WIM, AU STRO THEM. Nie za bra -
kło też cie płej stra wy. W mi łej i przy ja znej
at mos fe rze wszy scy świet nie się ba wi li, 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA I FIL MY
na www.glo kal na.pl 
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CENTRUM BUDOWLANE BANASZAK

Walczyli o tytuł najlepszego budowlańca
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Koź mi nie Wlkp. za pro sił dział -
kow ców i miesz kań ców do udzia łu
w uro czy sto ści z oka zji 60-le cia nada -
nia ogro do wi imie nia.

Naj pierw od pra wio na zo sta ła Msza
św. w in ten cji zmar łych i ży ją cych dział -
kow ców. Po tem zło żo no kwia ty pod po -
mni kiem Wol no ści. Dal sza część uro czy -
sto ści od by wa ła się w let niej świe tli cy
ogro du. 

Pre zes Mi ro sław Wit kow ski po dzię -
ko wał kro ni ka rzo wi ho no ro we mu, Ste fa -
no wi Kaź mier cza ko wi, za przy go to wa nie
kon cer tu, we współ pra cy z Pio trem Skow -
roń skim, se kre ta rzem ROD. Kon cert ów
wpi su je się w ra my Gmin nych Ob cho -
dów Set nej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie -
pod le gło ści Rze czy po spo li tej Pol skiej
i Set nej Rocz ni cy Wy bu chu Po wsta nia
Wiel ko pol skie go, sta no wi hołd koź miń -
skich dział kow ców bo ha te rom walk
o wol ność na sze go kra ju. – Wśród tę sk not
za oj czy zną i bli ski mi zna lazł się czas

na pio sen ki, aby choć na chwi lę za po -
mnieć o okru cień stwie woj ny. Przy wra ca -
my rów nież pa mięć o na szych dział kow -
cach, któ rzy 60 lat te mu, 9 wrze -
śnia 1958 ro ku, nada li ogro do wi imię Po -
wstań ców Wiel ko pol skich ja ko wy raz hoł -
du wal czą cym żoł nie rzom, wśród któ -
rych by ły rów nież trzy koź miń skie kom -
pa nie – po wie dział S. Kaź mier czak. Kon -
cert skła dał się z dwóch czę ści: le gio no wej
i po wstań czej. Wy słu cha no 22 pie śni.

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski po dzię -
ko wał za zor ga ni zo wa nie kon cer tu i wy -
sta wy oraz za włą cze nie się do rocz ni co -
wych ob cho dów. Wspo mniał o do nio słej
ro li zwy cię skie go po wsta nia w kształ to -
wa niu się gra nic po wsta ją ce go pań stwa
pol skie go. Po nad to prze ka zał dział kow -
com dwie do bre wia do mo ści – Ra da
Miej ska pod ję ła uchwa łę, na pod sta wie
któ rej bę dzie moż li we wspar cie fi nan so -
we bu do wy do mu dział kow ca, a po za tym
kon ty nu owa na bę dzie mo der ni za cja uli -
cy Cie szyń skie go na od cin ku do ul. Dział -
ko wej. 

OPRAC. (NO VUS)

W so bo tę, 15 wrze śnia, na kro to szyń -
skim ryn ku od był się fi nał Fe sti wa lu
Ognia. Na sce nie wy stą pi ły ze spo ły
z Li twy, Czech i Pol ski, któ re wal czy ły
o na gro dę kro to szyń skiej pu blicz no -
ści za naj lep szy po kaz ognio wy.

Fe sti wal za in au gu ro wa no w pią tek
wie czo rem wy stę pem kro to szyń skie go Te -
atru Ognia In fer nal, pro wa dzo ne go przez
Krzysz to fa Ma ni stę. Przy ży wio ło wej mu -
zy ce i środ kach pi ro tech nicz nych pu blicz -
ność oglą da ła nie zwy kły po kaz ognia, na -
gra dza jąc ów po pis go rą cym aplau zem.

Na stęp ne go dnia w ra mach Fe sti wa -
lu Ognia dla licz nie przy by łych wi dzów
przy go to wa no sze reg atrak cji z udzia łem
wie lu ar ty stów. Dla naj młod szych zor ga -
ni zo wa no za ję cia z trud nej sztu ki cho dze -
nia po li nie zwa nej „slac kli ne” oraz cho -
dze nia na szczu dłach. Nie zwy kłe wra że -
nie na wszyst kich wy war ło przej ście po li -
nie, za wie szo nej po mię dzy oknem ra tu -

sza a da chem ka mie ni cy na prze ciw ko.
Prócz te go dla dzie ci przy go to wa no ta kie
atrak cje jak ma lo wa nie twa rzy, pusz cza -
nie ogrom nych ba niek my dla nych czy po -
kaz sztu czek z pił ką w wy ko na niu Ka mi -
la Frąc ko wia ka.

Wie czo rem mia ła miej sce Ga la
Ognia, na któ rej za pre zen to wa ły się trzy
gru py – Ugnies Val do vai z Li twy, Fi re lo -
vers z Czech i Flow Fi re show – Fi re&Li -
ght Show z Po zna nia. Pu blicz ność by ła za -
chwy co na nie zwy kły mi po ka za mi sztu ki
pa no wa nia nad ogniem, pi ro tech ni ką
i efek ta mi spe cjal ny mi. Zwy cięz cę wska -
za li wi dzo wie, w czym po mo gło urzą dze -
nie do po mia ru gło śno ści aplau zu.

Naj lep szy wy nik – 105,2 de cy be -
la – uzy ska li ar ty ści z Li twy, któ rym na -
gro dę wrę czy li bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek i wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski.
Zwień cze niem fe sti wa lu był nie zwy kły
po kaz la se rów. Or ga ni za to rem im pre zy
by ło Sto wa rzy sze nie Two ja Al ter na ty wa.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA i FILM 
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FESTIWAL

Krotoszyński rynek w ogniu!

W Roz dra że wie od by ła się kon fe ren -
cja na uko wa ,,Roz dra żew scy i Roz -
dra żew, moż ni pa no wie i ich gniaz -
do”. W spo tka niu wzię ła udział licz -
na gru pa na ukow ców i hi sto ry ków.
Ce lem kon fe ren cji by ło zwró ce nie
uwa gi na dzie je moż ne go ro du Roz -
dra żew skich her bu Do li wa. 

Kon fe ren cję otwo rzy ła Ali cja Ba na -
szek – dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Roz dra że wie. Wójt Ma riusz
Dy mar ski po dzię ko wał wszyst kim go -
ściom za tak licz ne przy by cie i pod kre ślił,
że od daw na gmi na nie cie szy ła się tak du -
żym za in te re so wa niem. 

Spo tka nie pro wa dził prof. dr. hab.
To masz Ju rek. O hi sto rii Roz dra że wa, po -
sił ku jąc się ba da nia mi ar che olo gicz ny mi,
opo wie dział dr Ja nusz To ma la. Kwe stię
su row ców mi ne ral nych z re jo nu Roz dra -
że wa omó wił prof. dr hab. inż. Ma ciej

Paw li kow ski. Wy kład na te mat hi sto rii
pol skiej szlach ty w okre sie śre dnio wie cza
wy gło sił prof. dr hab. Jan Wro ni szew ski.
Bo ga tą ge ne alo gię ca łe go ro du Roz dra -
żew skich za pre zen to wał dr hab. Ra fał
Pin ke. Bio gra fie nie któ rych po tom ków Ja -
na Roz dra żew skie go przed sta wił An drzej
Krzy ża now ski, wi ce kanc lerz Sto wa rzy -
sze nia Po tom ków Sej mu Wiel kie go. Ja -

nusz Łoj ko przy bli żył pro blem źró dło -
znaw stwa, do ty czą cy miej sco wo ści, pa ra -
fii i wła ści cie li Roz dra że wa i oko lic
do 1793 r. O bu do wie mi ne ra lo gicz nej
Ido la z Dą bro wy opo wie dział prof. dr
hab. inż. Ma ciej Paw li kow ski. 

Cykl wy kła dów za koń czy ła pre lek cja dra
Ja nu sza To ma li nate mat za byt ków nate re nie
Roz dra że wa. Póź niej przy szedł czas nadys ku -

sję, a na stęp nie na wy ciecz kę po ko ścio łach
ufun do wa nych przez Roz dra żew skich
w Kro to szy nie, Be ni cach i Roz dra że wie. 

Roz dra żew scy her bu Do li wa to je den
z naj znacz niej szych wiel ko pol skich moż -
no wład czych ro dów, któ re go przed sta wi -
cie le w XVI i XVII wie ku zaj mo wa li wy so -
kie sta no wi ska nie tyl ko w kra ju, ale
i w Eu ro pie. Nie któ re źró dła po da ją, że
przez po nad 400 lat (od 1270 r.) by li wła -
ści cie la mi Roz dra że wa i oko licz nych miej -
sco wo ści. Li sta miast i wsi, któ re na le ża ły
do Roz dra żew skich od XIV do XVII wie -
ku jest dłu ga. By ły to m. in. Kro to szyn,
Koź min Wlkp., Roz dra żew, Be ni ce, Lu to -
gniew, Go go le wo czy No we Mia sto. 

Roz dra żew jest uzna wa ny za ro do we
gniaz do Roz dra żew skich. Pierw szym Do -
li wą, któ ry przy jął od na zwy miej sco wo ści
na zwi sko Roz dra żew ski, był Ja ro sław (ur.
ok. 1422, zm. 1467 lub 1468) – miecz -
nik, póź niej pod ko mo rzy ka li ski. Wśród

je go po tom ków na le ży wy mie nić: Ja na
Roz dra żew skie go (zm. 1527/28) – kasz -
te la na ka mień skie go i mię dzy rzec kie go;
Sta ni sła wa Roz dra żew skie go (zm. 1564
w Wied niu) – kasz te la na ro go ziń skie go;
Hie ro ni ma Roz dra żew skie go (zm. 6 lu te -
go 1600 w Rzy mie) – bi sku pa ku jaw skie -
go, se kre ta rza wiel kie go ko ron ne go, dy -
plo ma tę, bi blio fi la i me ce na sa sztu ki; Sta -
ni sła wa Roz dra żew skie go (zm. 27 mar -
ca 1619 w Kra ko wie) – je zu itę i pierw sze -
go rek to ra Ko le gium Je zu itów w Puł tu -
sku; Ja na Roz dra żew skie go (zm. 1585
w Wied niu) – mar szał ka dwo ru fran cu -
skiej kró lo wej Elż bie ty Au striac kiej, przy -
wód cę jaz dy na dwor nej Fran cisz ka II Wa -
le zju sza; Ja na Roz dra żew skie go (zm. 15
mar ca 1600) – pod ko mo rze go, po tem
kasz te la na po znań skie go; Ja na Roz dra -
żew skie go (zm. 11 grud nia 1628) – kraj -
cze go kró lo wej Kon stan cji Habs bur żan ki,
sta ro stę odo la now skie go; Ja ku ba Hie ro ni -
ma Roz dra żew skie go (zm. 4 kwiet -
nia 1662) – kasz te la na ka li skie go, póź niej
wo je wo dę ino wro cław skie go. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Rozdrażewscy - wielka rodzina szlachecka
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KOŹMIN WLKP.

Święto działkowców
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Czę sto dzwo ni cie do nas z roz ma ity -
mi za py ta nia mi, np. czy zna my wy -
so kiej kla sy hy drau li ka, do staw cę
pie ców ga zo wych etc. So lid nych fa -
chow ców nie brak tak że w bran ży
pod ło go wej. Dla te go też dziś do py tu -
je my na szych Part ne rów – fir mę
Pro mis Wo od – o moż li wo ści pro mo -
cyj ne, ja kie są do stęp ne w okre sie
let nim.

Mó wi Zbi gniew Dur ka, kie row nik
sprze da ży kra jo wej Pro mis Wo od. – Sza -
now ni Pań stwo, je ste śmy pol ską mar ką,
spe cja li zu ją cą się w pro duk cji pod łóg
drew nia nych, wy ko na nych z dę bu, je sio -
nu i orze cha ame ry kań skie go. Je den z za -
kła dów pro duk cyj nych umiej sco wio ny
jest w Ko by li nie, gdzie pra cu je my dla Pań -
stwa od ro ku 2003. Na naj bliż szy kwar tał
Pro mis Wo od przy go to wa ło dla Klien tów
cie ka wą ofer tę pod ką tem czę ści asor ty -
men tu. Pro po nu je my Pań stwu pro mo cję
zwią za ną z de ska mi pod ło go wy mi, za chę -
ca jąc jed no cze śnie do za po zna nia się z ca -
łą ga mą pro duk to wą, któ ra jest do stęp na
na www.jppro mis.pl. 

Je ste śmy pręż nie roz wi ja ją cym się

pro du cen tem pod łóg drew nia nych, li tych
i war stwo wych. Za wsze sta ra my się iść
z du chem cza su, wy prze dzać ry nek, sta le
po sze rza jąc swój asor ty ment. Po sia da my
pod ło gi o sze ro kiej ga mie wy koń czeń,
a na sza bo ga ta ofer ta cie szy się uzna niem
od bior ców. Przy go to wu je my go to we pod -
ło gi war stwo we i li te. W na szej pra cy sta -
wia my na ja kość, dzię ki cze mu mo że my
śmia ło stwier dzić, iż two rzy my wy łącz nie
pro duk ty o naj wyż szej kla sie, a na sze na -
tu ral ne pod ło gi drew nia ne po zwa la ją
na wy ko na nie zin dy wi du ali zo wa nej prze -
strze ni do ży cia na naj wyż szym po zio mie.

Do na szych klu czo wych pro duk tów
na le żą róż no rod ne par kie ty oraz de ski
war stwo we o roz ma itym wy koń cze niu.
Dla te go też w okre sie let nim sta wia my
na na tu ral ne de ski pod ło go we, któ re są
do na by cia w oka zyj nych ce -
nach – już od 45zł/m2 brut to.

Owe pro duk ty moż na na -
być bez po śred nio w za kła -
dzie, umiej sco wio nym w Ko -
by li nie przy ul. Ko le jo wej 21
(+48 65 548 24 57).

(RED.)

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra po zy ska ła
fun du sze z pro gra mu Pol sko -Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści, re ali zo -
wa ne go przez Aka de mię Roz wo ju Fi -
lan tro pii w Pol sce pod na zwą
„Skwer D -O -M: Dzia ła my -Od po czy -
wa my -Mo ty wu je my”.

Do gru py ini cja tyw nej na le żą kro -
to szyń ska książ ni ca – ja ko li der – oraz
Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3
i Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Kro -
to szy nie. Grant w wy so ko ści 75 ty się -

cy zło tych prze zna czo ny zo sta nie
na ada pta cję skwe ru są sia du ją ce go
z bi blio te ką. 

Ce lem jest stwo rze nie dla miesz kań -
ców gmi ny no wej prze strze ni do spę dza -
nia wol ne go cza su, in te gra cja mię dzy po -
ko le nio wa, zwięk sze nie ak tyw no ści fi -
zycz nej i spo łecz nej se nio rów oraz ak ty wi -
za cja spo łecz no ści lo kal nej.

Na zmo der ni zo wa nym te re nie pla -
nu je się or ga ni zo wa nie cy klu dzia łań kul -
tu ral nych i ar ty stycz nych, kie ro wa nych
do miesz kań ców. Bę dą to m. in. kon cer ty
lo kal nych ze spo łów mło dzie żo wych, ak -

cje czy tel ni cze dla dzie ci, let nia czy tel nia
z ka wia ren ką, za ję cia ak ty wi zu ją ce dla se -
nio rów. Moż na tu bę dzie od po cząć i spo -
tkać się ze zna jo my mi.

W ce lu aran ża cji skwe ru od bę dzie się
sze reg dzia łań, do któ rych za pro sze ni zo -
sta ną miesz kań cy, m. in. pra ce ogrod ni cze
i re mon to we. Bę dzie po sa dzo na no wa ro -
ślin ność, a na be to no wym ogro dze niu po -
wsta nie mu ral.

In au gu ra cja od bę dzie się w ma -
ju 2019 ro ku w trak cie Ty go dnia Bi blio -
tek 2019.

OPRAC. (AN KA)

PODŁOGA

Oferta specjalna
Promis Wood

BIBLIOTEKA

Skwer stanie się nową przestrzenią kulturalną
15 wrze śnia Sto wa rzy sze nie „Ra -
zem dla Ko na rze wa” zor ga ni zo wa -
ło IV Pik nik Ro dzin ny. Był to czas do -
brej za ba wy, ale rów nież głę bo kiej
re flek sji nad wła sną prze szło ścią.
Uczest ni cy ba wi li się do póź nych go -
dzin noc nych.

Im pre za zo sta ła po dzie lo na na dwie
czę ści. Pierw sza od by ła się w Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym,
gdzie do szło do spo tka nia, na któ rym za -
pre zen to wa no pu bli ka cję „Szki ce hi sto -
rycz ne Ko na rze wa i Szczer ko wa”.
W epo kę śre dnio wie cza pre zen ta cją
mul ti me dial ną wpro wa dził uczest ni ków
Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor kro to szyń -
skie go mu zeum. Po tem każ dy z au to rów

pu bli ka cji czy tał wy bra ny przez sie bie
frag ment. Spo tka nie umi lał mu zycz ny
du et Pró ba Cza su – Do ro ta Mar sza łek
i Sta ni sław Sze lą gow ski – wraz z We ro -
ni ką Er tel. Na ko niec roz go rza ła dys ku -
sja na te mat lo kal nej hi sto rii.

W dru giej czę ści fe sty nu, już na te -
re nie bo iska wiej skie go, na uczest ni -
ków, zwłasz cza tych naj młod szych, cze -
ka ło wie le atrak cji – gry, za ba wy, kon -
kur sy, ma lo wa nie twa rzy czy pusz cza -
nie ba niek my dla nych. O ar ty stycz ną
opra wę im pre zy za dba ły Ze spół Tań ca
Lu do we go Kro to sza nie, Szko ła Tań ca
Art of Dan ce oraz Gru pa Mu zycz na Ef -
fa tha. Fe styn za koń czył się za ba wą ta -
necz ną z DJ -em Fun.

(NO VUS)

KONARZEW

Przeszłość kluczem do przyszłości
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KONCERT

Powrót do włoskiego renesansu

W ko ście le pw. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie od był się kon cert
„Mon te ver di – Ma dri ga li gu er rie ri et
amo ro si” w wy ko na niu wło skiej La
Com pa gnia del Ma dri ga le. Do wy stę -
pu do szło w ra mach Fe sti wa lu Wra -
ti sla via Can tans.

Zgro ma dzo na pu blicz ność mia ła
oka zję prze nieść się w świat rzą dzo ny
przez Ku pi dy na i We nus – świat za ko cha -
nia, gwał tow nych po ry wów ser ca, sie lan ki
i słod kich ka tu szy mi ło snych. Ma dry ga ły
mi ło sne i wo jen ne Clau dia Mon te ver die -
go, mi strza te go ga tun ku, wy ko na li praw -
dzi wi eks per ci – wło ska gru pa wo kal na
La Com pa gnia del Ma dri ga le. 

Mon te ver di two rzył ma dry ga ły
od mło do ści do koń ca ka rie ry, a je go szczy -
to wym osią gnię ciem jest za pre zen to wa na
na tym kon cer cie VIII księ ga ma dry ga łów,
wy da na w 1638 ro ku, za wie ra ją ca utwo ry
mi ło sne i wo jen ne. Ty tu ło wa „woj na” („gu -
er rie ri”) to żar to bli wa me ta fo ra zma gań
ser ca ata ko wa ne go strza ła mi Amo ra.

Ma dry ga ły Mon te ver die go są roz -
mo wą. Śpie wa no je na tęt nią cych ży -
ciem dwo rach re ne san so wej Ita lii, gdzie
sztu ka kon wer sa cji by ła nie zbęd na każ -
de mu dwo rza ni no wi. Gło sy w ma dry -
ga le po da ją so bie i od bie ra ją od sie bie
frag men ty po etyc kie go tek stu, za trzy -
mu ją się na wy bra nych sło wach, po wta -
rza ją naj waż niej sze po ję cia. Ma my wra -
że nie śpie wu bez koń ca, bo gdy któ ryś
z gło sów po trze bu je wziąć od dech, me -
lo dię przej mu je in ny. W cza sach Mon -
te ver die go ro dził się no wo żyt ny te atr
i kom po zy tor po mi strzow sku włą czył
tri ki sce nicz ne do swo jej mu zy ki. Więk -
szość ma dry ga łów z księ gi VIII to ma łe
sce ny dra ma tycz ne – z przed sta wie -
niem bo ha te rów, roz wi nię ciem ak cji,
dia lo ga mi i kon flik ta mi oraz za koń cze -
niem. Dra ma tur gię bu du ją rytm, umie -
jęt ne sto so wa nie dy so nan sów, kon tra -
sty, na pię cia, prze sa da, a tak że ty po we
dla re ne san su mu zycz ne po czu cie hu -
mo ru. 

(NO VUS)

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie au tor skie
z Eli zą Pio trow ską. Pi sar ka już po raz
trze ci go ści ła w na szej książ ni cy.

Dwa po przed nie spo tka nia zo sta ły
zor ga ni zo wa ne dla dzie ci, po nie waż E.
Pio trow ska jest zna ną i ce nio ną au tor ką
oraz ilu stra tor ką wie lu utwo rów dla mło -
dych czy tel ni ków. 

Pi sar ka zaj mu je się tak że kry ty ką
sztu ki i tłu ma cze nia mi z ję zy ka wło skie go.
Ukoń czy ła hi sto rię sztu ki na Uni wer sy te -
cie im. Ada ma Mic kie wi cza i stu dia spe -
cja li za cyj ne na Uni wer sy te cie La Sa pien za
w Rzy mie. Jest lau re at ką wie lu ogól no pol -
skich kon kur sów li te rac kich i pla stycz -
nych oraz ini cja tyw edu ka cyj nych. Przez
bli sko dzie sięć lat miesz ka ła w Rzy mie,
a od 2011 ro ku ży je w Bra zy lii.

W 2017 ro ku uka za ła się jej de biu tanc -
ka po wieść dla do ro słych „Ob czy zno mo ja”.

W książ ce tej E. Pio trow ska stwo rzy ła ob raz
na szych na ro do wych cech, wad, udręk, ra -
do ści i smut ków. Po wieść „Ob czy zno mo ja”
wzru sza i roz ba wia, łą czy po ezję i pro zę,
zmu sza do re flek sji nad uwi kła niem, klau -
stro fo bią i wol no ścią. 

Pod czas spo tka nia w bi blio te ce au tor -
ka opo wia da ła o swo im ży ciu na ob czyź -
nie, o lu dziach, któ rych spo tka ła i spo ty ka
na swo jej dro dze. Jej książ ki moż na wy po -
ży czyć w kro to szyń skiej książ ni cy. 

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Z Elizą Piotrowską o życiu na obczyźnie 

6 wrze śnia koź miń scy se nio rzy zor ga ni zo -
wa li Wspól ne Świę to wa nie z oka zji 100.
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści.
W im pre zie uczest ni czy ła mło dzież z ZSP
im. J. Mar ciń ca, któ ra przed sta wi ła pro -
gram ar ty stycz ny „W hoł dzie po wstań -
com wiel ko pol skim”, przy go to wa ny
pod kie run kiem Iza be li Sta ni sław skiej. 

Do wspól ne go śpie wa nia pie śni pa -
trio tycz nych se nio rzy za pro si li rów nież

ze spół Głu cho wa nie z gmi ny Po go rze la.
Od trzech lat współ or ga ni za to rem bie sia -
dy jest Sto wa rzy sze nie Ak tyw ny Koź min
Wiel ko pol ski, któ re po zy sku je na ten cel
środ ki z bu dże tu gmi ny. Te go rocz na edy -
cja mia ła wy jąt ko wo pod nio sły cha rak ter
i by ło swe go ro dza ju ma ni fe sta cją pa trio ty -

zmu. Naj pierw wszy scy za śpie wa li „Ro tę”. 
W pro gra mie im pre zy, oprócz zna nych

pie śni pa trio tycz nych i żoł nier skich, zna la zła
się „Mar sy lian ka Wiel ko pol ska”, atak że garść
po ezji pa trio tycz nej, któ rą z wiel kim wy czu -
ciem za pre zen to wa ła An na Pa ru żyń ska.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Śpiew łączy 
pokolenia
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W Par ku Miej skim w Kro to szy nie
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no fe styn
„Wszy scy by li śmy har ce rza mi”. Im -
pre zę przy go to wał Hu fiec ZHP 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 za zna jo mić się z funk cjo no wa -
niem kro to szyń skie go huf ca, je go tra dy -
cja mi, za sa da mi, ce la mi dzia łal no ści. Wie -
le atrak cji przy go to wa no dla naj młod -
szych – wspi nacz kę po skrzy ni, ścian kę
wspi nacz ko wą, huś taw kę li no wą, gry te -

re no we czy fo to bud kę. Po przez do brą za -
ba wę dzie ci mo gły 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. Pod czas fe sty nu har ce rze zbie ra li
pie nią dze na roz wój swo je go huf ca. Jak
wia do mo, stra ci li swo ją sie dzi bę i wie le
cen nych eks po na tów w po ża rze, do któ re -
go do szło w lip cu te go ro ku.

(NO VUS)

Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE
za pra sza miesz kań ców po wia tu kro -
to szyń skie go na ko lej ny „Spa cer dla
Ser ca”, bę dą cy for mą pro fi lak ty ki
wstęp nej w cho ro bach ser ca i ukła -
du krą że nia. 29 wrze śnia
o godz. 10.00 wszy scy uczest ni cy
spo tka ją się na bo isku Szko ły Pod -
sta wo wej nr 5 i ru szą na do sto so wa -
ną do fi zycz nych moż li wo ści każ de -
go z nich tra sę spa ce ro wą.

Tym ra zem głów nym te ma tem spa ce -
ru bę dzie miaż dży ca – cho ro ba, któ ra roz -
wi ja się przez ca łe na sze ży cie, a nie le czo na
mo że skoń czyć się za wa łem ser ca, uda rem
mó zgu lub am pu ta cją no gi. Miaż dży ca to
stward nie nie oraz zwę że nie tęt nic, bę dą ce
skut kiem od kła da ją cych się w nich bla -
szek miaż dży co wych, two rzą cych zło gi
utrud nia ją ce prze pływ krwi, co w kon se -
kwen cji utrud nia funk cjo no wa nie ca łe go
or ga ni zmu i pro wa dzi do wy mie nio nych

wcze śniej na stępstw. Dla te go wła śnie war -
to po znać czyn ni ki ry zy ka wy stą pie nia
cho ro by, jej przy czy ny, ob ja wy i za sa dy le -
cze nia, a tak że za kres ba dań pro fi lak tycz -
nych, in for mu ją cych o wy stę pu ją cych
w or ga ni zmie za gro że niach. Wszyst kie te
za gad nie nia przy bli ży pod czas pre lek cji
współ pra cu ją cy ze sto wa rzy sze niem le -
karz ro dzin ny, Ma ciej R. Hof f mann. 

„Spa cer dla Ser ca”, z uwa gi na je go wa -
lo ry zdro wot ne, jest przed się wzię ciem
kon ty nu owa nym od kil ku lat, a je go ce lem
jest nie tyl ko sys te ma tycz ne po sze rza nie,
ale przede wszyst kim utrwa la nie wie dzy
zdro wot nej w dzie dzi nie cho rób ser ca
i ukła du krą że nia. Stąd w pro gra mie te go -
rocz nej im pre zy prze wi dzia no dla wszyst -
kich uczest ni ków kon kurs wie dzy ze zna -
jo mo ści za sad pro fi lak ty ki i czyn ni ków ry -
zy ka w cho ro bach ser ca i ukła du krą że nia
oraz skrom ny, zdro wy po czę stu nek.

Nie za leż nie od za pla no wa ne go 29
wrze śnia spa ce ru pro gram przed się wzię -

cia uzu peł nio no o warsz ta ty re lak sa cyj ne,
któ re od bę dą się w paź dzier ni ku. Psy cho -
te ra peut ka Agniesz ka Dwo jak pod czas
za jęć z mu zy ko te ra pii na uczy czer pać
z wa lo rów te ra peu tycz nych mu zy ki do -
cie ra ją cej do każ de go, bez wzglę du
na wiek czło wie ka, a psy cho te ra peut ka
Syl wia Min ta na uczy tech nik re lak sa cyj -
nych, sku tecz nych w wal ce ze wszech -
obec nym w na szym ży ciu stre sem. 

Pro jekt „Spa cer dla Ser ca” jest re ali zo -
wa ny przy współ udzia le Sto wa rzy sze nia
Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi Kro to szyń -
skiej oraz przy fi nan so wym wspar ciu po -
wia tu kro to szyń skie go w ra mach Otwar te -
go Kon kur su Ofert i po zy ska nych z gru py
kro to szyń skich firm so jusz ni ków. Sko rzy -
staj za tem z szan sy zdo by cia do dat ko wej
wie dzy zdro wot nej. 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 sys te ma tycz nie
za sa dy zdro we go i ak tyw ne go sty lu ży ciu. 

(AO)

11Wydarzenia

FESTYN

Wszyscy byliśmy harcerzami

SPACER DLA SERCA

Twoja szansa na zdrowie…
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W Ko by li nie od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Mło dzi czek i Mło dzi ków w Su -
mo pod ho no ro wym pa tro na tem
bur mi strza To ma sza Le siń skie go.
Był to naj waż niej szy etap eli mi na cji
przed zbli ża ją cy mi się mi strzo stwa -
mi Eu ro py w Es to nii. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło bli sko 200
za wod ni czek i za wod ni ków z ca łe go kra -
ju. Bar dzo do brze za pre zen to wa li się go -
spo da rze im pre zy – eki pa UKS Sam son
Ko by lin upla so wa ła się bo wiem na trze -
cim miej scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Ko -
by liń scy su mo cy wy wal czy li czte ry me da -
le. Alek san dra Osman (50 kg) oraz Ja kub
Kaź mier czak (55 kg) zdo by li srebr ne
krąż ki, a Aga ta Jar ka (60 kg) i Klau dia
Ma ty siak (+65 kg) sta nę ły na trze cim
stop niu po dium. 

Dwa brą zo we me da le to do ro bek
Olim pij czy ka Sul mie rzy ce. Prze my sław

Wi zner był trze ci w kat. 45 kg, a Do mi ni -
ka Gro bel na w kat. 65 kg. Na po dium nie
uda ło się sta nąć re pre zen tan tom TA Ro -
zum Kro to szyn. Do mi nik Ko no wal czyk
był trzy na sty w kat. 55 kg, na to miast An -
ge li ka Pa ra dys za ję ła siód me miej sce
w kat. 50 kg. 

– Dzię ku ję wszyst kim spon so rom,

któ rzy przy czy ni li się do or ga ni za cji tych
mi strzostw – po wie dział Mi ro sław Flak,
tre ner UKS Sam son. – W szcze gól no ści
chciał bym wy róż nić pa nią Ma rio lę Woj -
cie chow ską, dy rek tor Ze spo łu SPiP w Ko -
by li nie, za udo stęp nie nie obiek tu oraz
oso bi ste za an ga żo wa nie w im pre zę.

(GRZE LO)
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Na po cząt ku wrze śnia w war szaw -
skiej Are nie Ur sy nów od by ły się LXI
Me mo riał Py tla siń skie go w Za pa -
sach w Sty lu Kla sycz nym, XXVII Me -
mo riał Wa cła wa Ziół kow skie go
w Za pa sach w Sty lu Wol nym
oraz XXII Po land Open w Za pa sach
Ko biet. Bar dzo do brze spi sał się Ro -
bert Ba ran, zdo by wa jąc srebr ny me -
dal w ka te go rii 125 kg. 

W po je dyn ku ćwierć fi na ło wym re -
pre zen tant LKS Ce ra mik Kro to szyn po -

ko nał 3-0 za wod ni ka z Wę gier, Da nie la
Li ge tie go, a w pół fi na le po świet nej wal ce
oka zał się lep szy od Chiń czy ka Zhi we ia
Den ga, wy gry wa jąc 7-3.

W fi na ło wej kon fron ta cji kro to szyń -
ski za pa śnik mu siał uznać wyż szość mi -
strza Ro sji, An zo ra Khi zrie va, prze gry wa -
jąc przez prze wa gę tech nicz ną. W tej sa -
mej ka te go rii brą zo wy me dal wy wal czył
Ka mil Ko śció łek. 

– Po zy tyw nie mo gę oce nić mo je so -
bot nie wal ki, ale z fi na ło we go po je dyn ku
nie je stem za do wo lo ny. Przede mną jesz -

cze tro chę pra cy, aby od po wied nio za pre -
zen to wać się na paź dzier ni ko wych mi -
strzo stwach świa ta w Bu da pesz cie – oce -
nił Ro bert Ba ran w wy wia dzie dla TVP
Sport. 

(GRZE LO)

SUMO

Mistrzostwa Polski w Kobylinie 

ZAPASY

Srebrny medal Roberta BaranaAn drzej Ru sek wy wal czył srebr ny
me dal na Mi strzo stwach Pol ski
w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym Ju -
nio rów. W Kiel cach za wod nik re pre -
zen tu ją cy Sto wa rzy sze nie Atle ty ki
Cięż kiej Ur sus Kro to szyn ry wa li zo wał
w ka te go rii +120 kg. 

Miesz ka niec Ciesz ko wa ma 18 lat
i do pie ro za czy na zma ga nia w ka te go rii
do 23 lat. Już w swo im pierw szym star cie
w tej gru pie wie ko wej wy wal czył srebr ny
me dal, tra cąc do pierw szej lo ka ty za le d -
wie 7,5 kg. W przy sia dzie A. Ru sek za li -
czył 260 kg, po bi ja jąc do tych cza so wy re -
kord kra ju, w wy ci ska niu osią gnął 120 kg,

a w mar twym cią gu uzy skał 230 kg. Łącz -
ny wy nik 610 kg dał mu dru gie miej sce
i srebr ny me dal MP. 

– Ze swo je go star tu je stem za do wo lo -
ny, gdyż ce lem by ło po bi cie re kor du kra ju
w przy sia dzie, któ ry wy no -
sił 257,5 kg – mó wi A. Ru sek. – Dzię ku -
ję za po moc w przy go to wa niach Ro ma no -
wi Szym ko wia ko wi, Szcze pa no wi Zim -
mer man no wi, Krzysz to fo wie Szlach cie
oraz wszyst kim ko le gom z klu bu. Te raz
sku piam się już na gru dnio wych za wo -
dach sprzę to wych, na któ rych za mie rzam
po ka zać się z bar dzo do brej stro ny – za po -
wia da trój bo ista.

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY 

Srebro Andrzeja Ruska 

Da mian Wit kow ski i Pa weł Bła żu -
tycz star to wa li w XVII edy cji Ca stle
Tria th lon Mal bork. Z ko lei kro to szyń -
scy bie ga cze ry wa li zo wa li w III Pół -
ma ra to nie Szpot w Swa rzę dzu. 

Te go rocz na edy cja Ca stle Mal bork zgro -
ma dzi ła bli sko1400 za wod ni czek iza wod ni -
ków. Ry wa li za cję na dy stan sie 1/2 (1,9 km
pły wa nia, 90 km jaz dy ro we rem, 21 km
bie gu) wy grał To masz Sza la (3: 56: 01), wy -
prze dza jąc To ma sza Spa le nia ka (4: 01: 28)
i Fi li pa Przy mu siń skie go (4: 11: 31). Da -
mian Wit kow ski uzy skał czas 5: 08: 42

i upla so wał się na 105. miej scu. 
Na dłuż szym dy stan sie star to wał Pa -

weł Bła żu tycz, któ ry z cza sem 11: 25: 42
zna lazł się na 69. lo ka cie. Zwy cię żył Ja -
kub Kim mer z wy ni kiem 8: 50: 02. 

Pół ma ra ton Szpot w Swa rzę dzu wy -
grał Krzysz tof Ha das z cza sem 1: 08: 50.
Nasz po wiat re pre zen to wa li Mar cin Obal
(90. miej sce – 1: 31: 53), Ar tur Ma rek
(106. miej sce – 1: 33: 05), Bła żej Zim mer -
mann (126. miej sce – 1: 34: 19), Ja cek Mo -
drzyń ski (335. miej sce – 1: 45: 21) oraz
Ma rek Ostój (515. miej sce – 1: 54: 02).

(GRZE LO)

TRIATHLON / BIEGI

Malbork zdobyty
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15 wrze śnia od był się XV Ju bi le uszo -
wy Tur niej Ka ra te o Pu char Ko strzyń -
skie go Sa mo rzą du. Zna ko mi cie spi -
sa li się za wod ni cy z na sze go po wia -
tu, zdo by wa jąc wie le me da li. W kla -
sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze miej -
sce za jął UKS Sho dan Zdu ny.

Do ry wa li za cji przy stą pi li re pre zen -
tan ci 21 klu bów z ma kro re gio nu. Każ dy
z za wod ni ków wal czył o przy na leż ność
do ka dry Wiel ko pol ski WKF, czy li for -
mu ły olim pij skiej. Aż 27 krąż ków zgar -

nę ła eki pa Sho da na – po dzie więć z każ -
de go krusz cu, co da ło jej pierw szą lo ka tę
w kla sy fi ka cji klu bo wej. 

Sie dem me da li (1 zło ty, 1 srebr ny, 5
brą zo wych) wy wal czy li ka ra te cy ASW
Nip pon Kro to szyn, pięć ra zy na po dium
(zło to i czte ry raz brąz) sta wa li przed sta -
wi cie le Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan, a je den brą zo wy krą żek to
do ro bek UKS Uke mi Ko by lin.

Na naj wyż szym stop niu po dium
w Ko strzy nie sta nę li Ka je tan Woź niak
(KKK Do Sho to kan – ku mi te), Ja kub

Ple skacz (ASW Nip pon – ka ta), Mar ta
Streu bel (UKS Sho dan – ka ta), Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska (UKS Sho -
dan – ka ta), Ja kub For ma now ski (UKS
Sho dan – ka ta), Na ta sza Adam ska
(UKS Sho dan – ka ta) oraz Fi lip Ko wal -
czyk (UKS Sho dan – ka ta). Po nad to
zdu now skie ze spo ły by ły naj lep sze
w ka ta dziew cząt 10 lat i młod szych, ju -
nio rek, mło dzi czek i ju nio rek młod -
szych oraz w pierw szym kro ku 8 lat
i młod si. 

(GRZE LO)

KARATE

Weszli w nowy sezon z przytupem

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta ry wa li zo wa li
w Grand Prix POD 2 Dar ta w Cho rzo -
wie. Naj le piej spi sał się Ja cek Cie -
ślak, któ ry każ de go dnia im pre zy
wal czył w fa zie pu cha ro wej. 

Pierw sze go dnia na eta pie gru po -
wym zma ga nia za koń czy li Prze my sław
Sa wic ki, Ad rian Ja siń ski, Se ba stian Szo -
stak, Wło dzi mierz Skal ski oraz Mar ta
Paw lic ka. Do fa zy pu cha ro wej prze szli
Prze my sław Paw lic ki, Zdzi sław Ju siak

i Ja cek Cie ślak. Pierw szy z wy mie nio nych
po ko nał Mar ci na Le wan do wi cza (3: 2)
i Ro ber ta Ro si ka (3: 2) oraz prze grał
z Krzysz to fem Wa ber skim (0: 3) i Sła wo -
mi rem Ma kwiń skim (0: 3). Z. Ju siak
ograł Ce za re go Bier nac kie go (3: 1) i Ma te -
usza Szmid ta (3: 2), a nie dał ra dy Bar to -
szo wi So ko łow skie mu (2: 3) i Mar ci no wi
Słom skie mu (0: 3). J. Cie ślak wy grał
z Grze go rzem Mro zem (3: 0), Sła wo mi -
rem Se wu lo kiem (3: 0) i Jac kiem Dom ką
(3: 0), a lep si od nie go oka za li się Ru dolf
Wolk mann (2: 3) i Ty tus Ka nik (0: 3). 

Wnie dzie lę napierw szym eta pie za wo -
dy za koń czy li Z. Ju siak, W. Skal ski, M. Paw -
lic ka, S. Szo stak, A. Ja siń ski, P. Paw lic ki.
Z ko lei P. Sa wic ki w gru pie po ko nał Ma te -
usza Szklan ne go (3: 1) oraz Mi ro sła wa Ko -
wal skie go (3: 1), a w fa zie pu cha ro wej wy eli -
mi no wał go J. Cie ślak (0: 3), któ ry na stęp nie
nie spro stał Krzysz to fo wi Kciu ko wi (0: 4). 

Na ko lej nym tur nie ju Grand Prix roz -
pocz nie się ry wa li za cja dru ży no wa. Kro to -
szyń scy dar te rzy wy stę po wać bę dą w ze -
spo le Me blex Ra wicz, a ko szul ki i wpi so we
ufun do wał je den z człon ków gru py – Z.
Ju siak. Po za nim w dru ży nie zna leź li się
W. Skal ski, P. Sa wic ki, A. Ja siń ski, J. Cie -
ślak, S. Szo stak i P. Paw lic ki ja ko ka pi tan. 

(GRZE LO)

DART

Nasi walczyli w Chorzowie
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W bar dzo ner wo wej at mos fe rze za -
koń czy ło się so bot nie spo tka nie Bia -
łe go Or ła Koź min Wlkp. z Or łem
Mro czeń. Gdy w 88. mi nu cie eki pa
Da riu sza Ma cie jew skie go wy szła
na pro wa dze nie 3: 2, wy da wa ło się,
że koź mi nia nie zgar ną peł ną pu lę.
A jed nak ze szli z bo iska po ko na ni.

– Z na tu ry je stem spo koj nym czło -
wie kiem i ra czej sta ram się mo ty wo wać
ko le gów, nie sku pia jąc się na pra cy sę -
dziów. Nie ste ty, ar bi trzy te go po je dyn ku
po ka za li się z bar dzo sła bej stro ny i wy da -
li wie le bar dzo kon tro wer syj nych de cy zji.
Dla przy kła du, przy ostat nim go lu kie -
row nik dru ży ny ry wa li stał przy mo im
słup ku i ca ły czas mnie ob ra żał – tak so -
bot nie wi do wi sko sko men to wał Pa tryk
Szulc, bram karz koź miń skie go ze spo łu.

Spo tka nie zna ko mi cie roz po czę li go -
ście, któ rzy po 30 mi nu tach gry, po dwóch
in dy wi du al nych ak cjach Mi ko ła ja Szul ca,
pro wa dzi li 2: 0. Po tem do pra cy wzię li się
miej sco wi. – Przy pierw szej bram ce dla
Mro cze nia za wod nik za ata ko wał mnie
wśli zgiem. Ko lej ny gol padł z rzu tu wol ne -
go, któ ry sę dzia po dyk to wał, bo po dob no,
wy bi ja jąc pił kę, opu ści łem po le kar ne.
Przy trze cim tra fie niu był spa lo ny – po -
wie dział gol ki per koź mi nian.

Go spo da rze do pro wa dzi li więc do re -
mi su. Koź mi nia nie jed nak po now nie wy -
szli na pro wa dze nie w 88. mi nu cie za spra -
wą To ma sza Mie dziń skie go. Ma ło kto się
wte dy spo dzie wał, że Bia ły Orzeł za koń czy
ten po je dy nek bez choć by jed ne go punk tu.

A jed nak... W do li czo nym cza sie gry
ry wa le jesz cze dwa ra zy zdo ła li po ko nać P.
Szul ca. Naj pierw uczy nił to Mar cin Gó -
rec ki, a po tem do siat ki tra fił Ra fał Ja nic ki. 

Już w naj bliż szy week end der by po -
wia tu – Bia ły Orzeł zmie rzy się z Pia stem
Ko by lin. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Wielkie emocje w pojedynku Orłów

Orzeł Mroczeń - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:3 (1:2)

BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Szulc (15’), 0:2
– Mikołaj Szulc (26’), 1:2 – Jakub
Kupczak (42’), 2:2 – Rafał Janicki (62’
wolny), 2:3 – Tomasz Miedziński (88’),
3:3 – Marcin Górecki (91’), 4:3 – Rafał
Janicki (93’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bierła,
Konopka, Kaczmarek, Nowakowski (58’
T. Miedziński) – Lis, Wosiek,
Maciejewski, Błażejczak (72’ Oleśków)
– Kamiński (89’ Borowczyk), M. Szulc 

Ko lej ny mi suk ce sa mi mo że po chwa -
lić się Mo ni ka Jad czak. Mło da za -
wod nicz ka za ję ła pierw sze miej sce
wśród ko biet w Raj dzie Haj stra i by -
ła dru ga w bie gu w Sar no wie.

Po nad 400 uczest ni ków wzię ło udział
w V Raj dzie Haj stra, któ ry od był się 8 wrze -
śnia w ra mach Dni Kar pia. Mo ni ka star to -
wa ła w bie gu prze ła jo wym na 10 ki lo me -
trów, za li cza nym do Grand Prix cy klu „Po -
wiat ostrow ski bie ga”. Po dwóch bie gach re -
pre zen tant ka Kro to szyń skiej Gru py Bie go -
wej by ła li der ką, wy prze dza jąc dru gą w kla -
sy fi ka cji za wod nicz kę o 4 mi nu ty. 

Mo ni ka znów po ka za ła kla sę i po ko -
na ła trud ną tra sę w cza sie 47.25, bę dąc
naj lep szą w gro nie pań. Dru ga ko bie ta do -
tar ła do me ty oko ły 3 mi nu ty póź niej.
Tym sa mym na sza za wod nicz ka umoc ni -
ła się na cze le kla sy fi ka cji GP „Po wiat
ostrow ski bie ga”.

Osiem dni póź niej ry wa li zo wa ła
w Sar no wie w ko lej nej edy cji im pre zy
„Ca ła Pol ska bie ga – Ra wicz też”. W bie gu
głów nym, któ re go tra sa wio dła po cięż -
kim piasz czy stym pod ło żu, M. Jad czak
uzy ska ła czas 43.57 i upla so wa ła się
na dru gim miej scu wśród ko biet.

(AN KA)

BIEGI

Monika nie zwalnia tempa



Tra fie nie Łu ka sza Bu dzia ka w 34.
mi nu cie za pew ni ło Astrze Kro to szyn
wy jaz do wą wy gra ną ze Sta lą Ple -
szew. Pod opiecz ni tre ne ra Krzysz to -
fa We wió ra wal czy li o każ dy cen ty -
metr bo iska i to się opła ci ło.

Zde cy do wa nym fa wo ry tem spo tka -
nia by ła Stal, któ ra po przyj ściu trój ki do -
świad czo nych pił ka rzy znaj du je się w czu -
bie ta be li. W obo zie Astry li czo no na to,
że po wrót do zdro wia Da riu sza Rey era
przy nie sie po zy tyw ne skut ki.

Klu czo wa dla lo sów po je dyn ku by -
ła 34. mi nu ta. Da mian Gme rek po słał fut -
bo lów kę w po le kar ne w kie run ku dal sze go
słup ka, gdzie znaj do wał się Szy mon Jusz -
czak. Skrzy dło wy Astry zgrał pił kę do Łu ka -
sza Bu dzia ka, a ten skie ro wał ją do siat ki. 

Jed nym z bo ha te rów kon fron ta cji był
Bar tosz Ja rysz, któ ry te go dnia dwo ił się
i tro ił w bram ce. War to też do dać, że ple sze -
wia nie dwu krot nie tra fi li wpo przecz kę. Na -
to miast w 50. mi nu cie gol ki per Astry w so -
bie tyl ko zna ny spo sób wy bił koń ca mi pal -
ców pił kę po strza le Bła że ja Cie siel skie go. 

Kro to szy nia nie po ka za li kon se kwen -
cję tak tycz ną, któ ra przy odro bi nie szczę -
ścia i nie sku tecz no ści ry wa li da ła im cen -
ne zwy cię stwo w Ple sze wie. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Astra lepsza od Stali
Stal Pleszew - Astra Krotoszyn

0:1 (0:1)
BRAMKA: 0:1 – Łukasz Budziak (34’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Adamski (75’ Piwowar) -
Juszczak, Budziak, Krystek, Stachowiak
- Gmerek (86’ Kuszaj), Paczków 

Po sze ściu po raż kach z rzę du Piast
Ko by lin się prze ła mał i wy wal czył
kom plet punk tów. Pod opiecz ni tre -
ne ra Paw ła Ja na sa na wła snym
obiek cie po ko na li 4: 1 naj słab szy ze -
spół kla sy mię dzy okrę go wej, Zie lo -
nych Koź mi nek.

Wy nik spo tka nia otwo rzył w 9. mi -
nu cie Ma te usz Oli kie wicz. Po ro ze gra niu
z rzu tu wol ne go przed po lem kar nym go -
ści na past nik miej sco wych nie dał szans
bram ka rzo wi Zie lo nych. Mar cin Lajs
miał spo re go pe cha przy dru gim tra fie niu
dla Pia sta. Po strza le z dy stan su Ja ku ba
Szy ma now skie go pił ka od bi ła się od słup -
ka, a na stęp nie od ple ców gol ki pe ra i wpa -
dła do siat ki. 

Po zmia nie stron na dzie ję na ko -
rzyst ny re zul tat przy wró cił przy jezd -
nym Mar cin Ga weł, któ ry po pro sto pa -
dłym po da niu z głę bi po la zna lazł się

w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem
i po ko nał Bar to sza Ku bia ka. 

Kil ka mi nut póź niej Piast po zba wił
ry wa li złu dzeń. Po pro sto pa dłym po da -
niu od Do mi ni ka Sne li M. Oli kie wicz za -
grał pił kę wzdłuż po la bram ko we go,
a Ma te usz Wa cho wiak z naj bliż szej od le -
gło ści umie ścił ją w siat ce. 

Strze la nie za koń czył ten, któ ry za -
czął. W 70. mi nu cie M. Oli kie wicz wy ko -
rzy stał sy tu ację sam na sam z gol ki pe rem
Zie lo nych, usta la jąc wy nik kon fron ta cji. 

Wnaj bliż szej ko lej ce doj dzie dodru gich
w tym se zo nie der bów po wia tu kro to szyń -
skie go. W Koź mi nie Wiel ko pol skim miej -
sco wy Bia ły Orzeł zmie rzy się z Pia stem. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Długo oczekiwane zwycięstwo

Piast Kobylin – Zieloni
Koźminek 4:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Olikiewicz (9’
wolny), 2:0 – Mariusz Łajs (33’
samobójcza), 2:1 – Marcin Gaweł (53’),
3:1 – Mateusz Wachowiak (60’), 4:1 –
Mateusz Olikiewicz (70’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak,
Ratajczak, Wosiek, A. Kurzawa –
Kamiński (75’ E. Jędrzejak), Snela (63’
Kokot), Szymanowski, Kaźmierczak –
Wachowiak (80’ Janowski), Olikiewicz
(75’ Kowalski)
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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.

Me to da 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 wia dzie i hi sto rii cho ro by.


