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DZIŚ W NU ME RZE:
� WRACAMY DO TEMATU

Wszyscy są bezsilni...

Czytaj na str. 5

� KULTURA

Jubileusz sulmierzyckiej

orkiestry

Czytaj na str. 6

� WYDARZENIA

Majówka w powiecie

krotoszyńskim 

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-10

� POLITYKA

Konferencja prasowa 
z europosłem 
Andrzejem Grzybem

Czytaj na str. 13

� SPORT

Piast lepszy w piłkarskich
derbach powiatu

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 3

Czytaj str. 9

Z SESJI

Nepotyzm i kolesiostwo 
w powiecie..?

Czytaj str. 4

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy do Staregogrodu
na DNI POLA!

Już w naj bliż szą nie dzie lę, tj. 12 ma ja, od bę dą się DNI PO LA
Agro in no wa cje 2019 Sta ry gród. Ce lem te go wy da rze nia jest 
za pre zen to wa nie no wo cze snych roz wią zań w upra wie ro ślin
i ho dow li zwie rząt. Ale nie za brak nie tak że roz ma itych atrak cji
po za rol ni czych, dla te go or ga ni za to rzy za pra sza ją ca łe ro dzi ny!

(AN KA)

Jak majówka, to ogród i nieodłącznie grill. Choć weekend
majowy nie był zbyt ciepły, to pewnie w tym miesiącu będziemy
mieli jeszcze niejedną okazję, aby urządzić małe party
ogrodowe. Jak zatem przygotować się do wielkiego grillowania?

RELAKS

Majówka przy grillu!



Jed na po szko do wa na oso ba, uszko -
dzo ne dwa sa mo cho dy, ro wer
i skrzyn ka ga zo wa na bu dyn ku wie -
lo ro dzin nym – to bi lans wy pad ku,
do któ re go do szło 23 kwiet nia
na uli cy Kon sty tu cji 3 Ma ja w Kro to -
szy nie.

– Na miej scu usta lo no, że kie ru ją cy
sa mo cho dem mar ki Au di 16-let ni miesz -
ka niec Kro to szy na, z nie usta lo nych jesz -
cze przy czyn, do pro wa dził do zde rze nia
z sa mo cho dem mar ki Fiat Pan da. Si ła ude rze nia by ła tak du ża, że po jazd wy - padł z dro gi i po trą cił po ru sza ją cą się

chod ni kiem ro we rzyst kę, po czym ude -
rzył w skrzyn kę ga zo wą, znaj du ją cą się
na bu dyn ku wie lo ro dzin nym. Uczest ni -
cy zda rze nia by li trzeź wi. Jak się oka za ło,
au tem kie ro wał 16-la tek bez pra wa jaz dy.
Bez zgo dy i wie dzy wła ści cie la wszedł
w po sia da nie klu czy ków do po jaz du, a na -
stęp nie nim wy je chał. W związ ku z tym
po li cja pro wa dzi po stę po wa nie wy ja śnia -
ją ce. Po trą co na ro we rzyst ka zo sta ła prze -
wie zio na do szpi ta la – in for mu je Bar tosz
Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

Przy by li na miej sce stra ża cy do ko na li
oce ny sta nu osób uczest ni czą cych w zda -
rze niu i spraw dzi li przy uży ciu urzą dzeń
po mia ro wych szczel ność in sta la cji ga zo -

wej w bu dyn ku. Na szczę ście nie do szło
do uszko dze nia przy łą cza ga zo we go i ra -
tow ni cy mo gli sku pić swo ją uwa gę
na uczest ni kach zda rze nia. Po szko do wa -
nym udzie lo na zo sta ła kwa li fi ko wa na
pierw sza po moc. Na stęp nie prze ka za no
ich pod opie kę służb me dycz nych. 

Po za koń cze niu czyn no ści do cho dze -
nio wych przez funk cjo na riu szy po li cji
uszko dzo ne po jaz dy prze miesz czo no po -
za ob ręb jezd ni, a z dro gi usu nię to ele -
men ty ka ro se rii sa mo cho do wej i pły ny
eks plo ata cyj ne. In sta la cja ga zo wa na bu -
dyn ku wie lo ro dzin nym zo sta ła za bez pie -
czo na przez pra cow ni ków Po go to wia Ga -
zo we go.

(NO VUS)
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26 kwiet nia w ha li spor to wej
przy uli cy Młyń skiej prze pro wa dzo no
Po wia to we Mi strzo stwa Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Udzie la niu
Pierw szej Po mo cy. Po la tach do mi -
na cji I LO tym ra zem trium fo wa ła re -
pre zen ta cja Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 3. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły eki py z pię -
ciu szkół. W skła dzie każ de go ze spo łu mo -
gło się zna leźć mak sy mal nie pięć osób.
Do po ko na nia by ło sześć sta cji, na któ rych
uczest ni ków eg za mi no wa li przed sta wi cie -
le Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Na pię ciu sta cjach trze ba by ło udzie -
lić pierw szej po mo cy po szko do wa nym
w róż nych sy tu acjach ży cio wych. Po nad to
do roz wią za nia był test pi sem ny, skła da ją -
cy się z 12 py tań.

Naj lep sza oka za ła się dru ży na z ZSP
nr 3 w Kro to szy nie, do wo dzo na przez
Grze go rza No wa ka (54,5 pkt.). Zwy cięz -
cy wy prze dzi li ZSP w Zdu nach (54
pkt.), I LO w Kro to szy nie (53,5 pkt.),
Bran żo wą Szko łę I stop nia w Ko by li nie
(51,75 pkt.) i ZSP nr 1 w Kro to szy nie
(47,75 pkt.). Etap wo je wódz ki od bę dzie
się 25 ma ja na te re nie Ogro du Bo ta nicz -
ne go w Po zna niu. (GRZE LO)

KROTOSZYN

Trójka najlepsza 
w pierwszej pomocy 

NA DRODZE

16-latek bez uprawnień spowodował wypadek



Ta kie po dej rze nie pa dło ze stro ny rad -
ne go Ja ro sła wa Ku bia ka na mar co -
wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go pod czas skła da nia in ter pe la cji
do ty czą cej za trud nia nia na sta no wi -
skach kie row ni czych w sta ro stwie
pra cow ni ków, któ rzy są już w wie ku
eme ry tal nym. Od po wie dzi sta ro sta
udzie lił na po sie dze niu kwiet nio wym.
Te mat wy wo łał burz li wą dys ku sję.

– Dwóch miesz kań ców na sze go po -
wia tu zwró ci ło się do mnie z proś bą o za -
ję cie się te ma tem za trud nie nia urzęd ni -
ków, któ rzy osią gnę li już wiek eme ry tal -
ny. W związ ku z tym pro szę o od po wie -
dzi na kil ka py tań. Ilu obec nie urzęd ni -
ków Sta ro stwa Po wia to we go zaj mu je sta -
no wi ska kie row ni cze (np. na czel ni cy wy -
dzia łów), bę dąc już w wie ku eme ry tal -
nym? Czy ma to ja kiś wpływ na funk cjo -
no wa nie wy dzia łów? Czy z prze ka za niem
sta no wisk cze ka się na „swo ich”? Czy
dzia ła nie ta kie świad czy o ne po ty zmie
i ko le sio stwie? – py tał rad ny Ku biak.

Ja ko że na mar co wej se sji sta ro sty nie
by ło, od po wie dzi na in ter pe la cję rad ne go
udzie lił w trak cie se sji w kwiet niu. – Gdy
zo sta łem sta ro stą po nad czte ry la ta te mu,
idąc to kiem my śle nia rad ne go Ku bia ka
i miesz kań ców, wy da łem za rzą dze nie,
aby zo bli go wać pra cow ni ków do prze cho -
dze nia na eme ry tu rę. I usta no wi łem na -
gro dę w po sta ci 15 ty się cy zło tych dla
tych, któ rzy by pół ro ku wcze śniej za de -
kla ro wa li chęć przej ścia na eme ry tu rę.
Wszyst ko po to, by dać szan sę mło dym
na pra cę. Kil ka osób z te go sko rzy sta ło, ale
nie wszy scy. Nie któ rzy więc na dal pra cu -
ją. Na ten mo ment w wie ku eme ry tal nym
jest trzech pra cow ni ków na stu. Uwa żam,
że je śli ktoś osią ga wiek eme ry tal ny, to
pra co daw ca po wi nien mieć moż li wość
sko rzy sta nia z ta kiej opcji, że by po dzię ko -
wać pra cow ni ko wi za dłu go let nią pra cę.
Nie ste ty, usta wo daw ca ta kich pre ro ga tyw
sta ro ście i pra co daw com nie dał. Trud no
jest wy ma gać, aby sta ro sta zmu szał
do przej ścia do eme ry tu rę, bo to jest
sprzecz ne z Kon sty tu cją. Co dwa la ta oce -
nia się pra cow ni ków. Ostat nio w ma -
ju 2018 ro ku. Nie stwier dzo no, że by sta -
ro stwo funk cjo no wa ło źle – wy ja śnił Sta -
ni sław Szczot ka. 

Sta ro sta do dał, że in ter pe la cja jest
nie uczci wa i po dyk to wa na czy stą zło śli -
wo ścią. – Nie cze ka się – jak to pan okre -
ślił – na ,,swo ich”. Je śli pan rad ny wie o ta -
kich rze czach, to pro szę o uści śle nie, ale
do strze gam tu taj zwy kłą zło śli wość. Py ta -
nie „czy dzia ła nie ta kie świad czy o ne po -
ty zmie i ko le sio stwie?” prze mil czę – do -
po wie dział S. Szczot ka. 

Rad ny Ku biak oświad czył, iż ta ka od -
po wiedź go nie sa tys fak cjo nu je, su ge ru jąc,
że po ru szo na prze zeń spra wa zda je się
być te ma tem ta bu. – Te mat ten spo tkał
się z bar dzo du żym od ze wem w spo łe -
czeń stwie, jak i w me diach spo łecz no ścio -
wych – stwier dził. – Ja ko rad ny chcę re -
pre zen to wać miesz kań ców i pew ne spra -
wy wy ja śniać aż do bó lu. Od po wiedź pa -
na sta ro sty po twier dza tre ści za war te
w mo jej in ter pe la cji. Py ta nia oka za ły się
wiel kim za sko cze niem, a od po wie dzi
ogól ni ko we, uni ka ją ce sed na. Pod pie ra nie
się prze pi sa mi pra wa trze ba trak to wać ja -
ko przy kryw kę. Lu dzi nie in te re su je to,
jak być po win no, ale jak jest na praw dę.
Jak do tąd to, że cze ka się na „swo ich”, je śli
cho dzi o sta no wi ska kie row ni cze, było
spra wą po wszech nie wia do mą. Po dob nie
w kwe stii bra ku wy kształ ce nia czy pra cy
w in sty tu cjach pod le głych sta ro stwu, jak
np. w DPS -ie w Basz ko wie. Li czy się ha sło
„mier ny, wier ny, ale swój”. Pro szę, że by
pan sta ro sta bez zło śli wo ści wy ja śnił, co
to jest ne po tyzm. Mo że przy tym ude rzyć
się w pierś, spoj rzeć w lu stro i po my śleć,
bo nikt tu taj nie bę dzie na zwi ska mi ope -
ro wał – oznaj mił J. Ku biak.

– Je stem zde gu sto wa ny wy po wie dzia -
mi ko le gi rad ne go – pod jął te mat rad ny
Zbi gniew Bro dziak. – Nie ro zu miem tych
py tań. Obo wią zu je pra wo i eme ryt mo że
przejść na eme ry tu rę, ale nie mu si. Je że li
sta ro sta miał od po wie dzieć, kto ma ja ką le -
gi ty ma cję par tyj ną, to moż na za dać ta kie
py ta nie, ale jest ono nie zgod ne z Kon sty tu -
cją. Każ dy ma pra wo wy bie rać so bie ta ką
opcję, ja ką chce, lub być nie zrze szo nym. Ja
nie ro zu miem tych pod jaz dów i po ko le -
żeń sku ra dził bym nie ob ra żać in nych, bo
mo że my zajść za da le ko. Nie któ re sfor mu -
ło wa nia by ły nad uży ciem.

Głos za brał tak że rad ny Ja cek Za -
wod ny. – Je stem prze ko na ny, że te sło wa
nie po win ny paść – przy znał. – Je śli

uwa ża pan, że w sta ro stwie po wia to wym
są rze czy nie zgod ne z pra wem, jak np.
ne po tyzm, to są od te go or ga ny ści ga nia.
Je że li ma pan ta kie in for ma cje lub do ku -
men ty, to niech je zgła sza. Miesz kań ców
trze ba god nie re pre zen to wać, a tu taj
god no ści w za cho wa niu rad ne go nie wi -
dzę. Pro sił bym o sku pie nie się na me ri -
tum, a nie na po mó wie niach – za zna -
czył J. Za wod ny. 

– Ja się ab so lut nie nie zga dzam – nie
krył obu rze nia sta ro sta. – Ta wy po wiedź
jest jesz cze bar dziej zło śli wa. Pa nie rad ny,
ja ni ko go nie stra szę. Ale na le ży po słu gi -
wać się da ny mi, bo ina czej spo tka my się
w są dzie! Ty le mo gę pa nu po wie dzieć.
Nie za sła niam się czym kol wiek. A je śli
cho dzi o DPS w Basz ko wie, któ ry pan
przy wo łał, ma jąc na my śli mo je go sy na,
peł nią ce go tam obo wiąz ki kie row ni ka, to
nie ja go na to sta no wi sko po wo ły wa łem.
Jest tam za trud nio ny od wie lu lat. Je śli
cho dzi o in ne rze czy, to ra dził bym pa nu
wa żyć sło wa – za koń czył go rą cą dys ku sję
S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualnosci

Ostat nie go dnia kwiet nia bur mistrz
To masz Le siń ski po wo łał Ka ro li nę
Szy ma now ską na sta no wi sko dy rek -
to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Ko by li nie. Sze fo wa tej nie daw no
utwo rzo nej in sty tu cji swo je obo wiąz -
ki za czę ła peł nić wraz z po cząt kiem
ma ja.

Przy po mnij my, że w trak cie se sji Ra -
dy Miej skiej w Ko by li nie, któ ra od by ła
się 27 mar ca, pod ję ta zo sta ła uchwa ła
w spra wie utwo rze nia Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry. Ko by liń scy rad ni by li w tej
kwe stii jed no gło śni. Dłu go ocze ki wa na
przez miesz kań ców in sty tu cja mie ści się
w zmo der ni zo wa nym bu dyn ku przy ul.
Strze lec kiej 10.

(AN KA)

KOBYLIN

Karolina Szymanowska
szefową ośrodka kultury

Z SESJI

Nepotyzm i kolesiostwo 
w powiecie..?
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Już w naj bliż szą nie dzie lę, tj. 12 ma -
ja, w Sta rym gro dzie od bę dą się DNI
PO LA Agro in no wa cje 2019. Głów -
nym ce lem te go wy da rze nia jest za -
pre zen to wa nie no wo cze snych roz -
wią zań w upra wie ro ślin i ho dow li
zwie rząt. 

DNI PO LA roz pocz ną się o go dzi -
nie 12.00. Or ga ni za to rem im pre zy jest
Agro in te gra cja Sp. z o. o. – Biu ro Ob słu gi
Grup Pro du cen tów Rol nych z sie dzi bą
w Ku kli no wie. – Na szym ce lem jest prze -
ka za nie rol ni kom wie dzy w za kre sie in -
no wa cji rol ni czych, po ka za nie no wo cze -
snych tech no lo gii w ho dow li zwie rząt
oraz w upra wie ro ślin. Po za tym po ka że -
my by dło opa so we – od sad ki mię sne
do dal szej sprze da ży dla ho dow ców
współ pra cu ją cych z gru pa mi pro du cenc -
ki mi – za po wia da Woj ciech Sty bur ski,
pre zes spół ki i li der Kon sor cjum Agro in -
te gra cja.

Głów nym punk tem DNI PO LA bę -
dzie pre zen ta cja tech no lo gii upra wy in -
no wa cyj nej mie szan ki mię dzy plo no wej
FUT TER NO VA 11 z prze zna cze niem
na pa sze. Przy by li rol ni cy zo ba czą więc
po kaz, na któ ry skła dać się bę dą ko sze nie,
prze trzą sa nie, zgra bia nie oraz
zbiór – pra so -owi jar ką, wo zem zbie ra ją -

cym i siecz kar nią sa mo bież ną. Za pre zen -
to wa ny zo sta nie tak że siew bez po śred ni
w tech no lo gii pa so wej strip till (Ma ciej
Czaj kow ski / Szal kow ski s. j.).

Pro gram DNI PO LA prze wi du je
rów nież pre zen ta cję efek tów opty mal ne -
go ży wie nia by dła opa so we go i mlecz ne -
go. Po nad to po ka za ny bę dzie mo del
współ pra cy rol ni ków z ho dow ca mi, któ -
rzy pro wa dzą sta da mię sne w kie run ku
do staw od sad ków. Jest to bo wiem bar dzo
ko rzyst ny sys tem, opar ty na krót kim łań -
cu chu do staw, któ ry gwa ran tu je człon -
kom grup pro du cenc kich, zaj mu ja cych
się tu czem by dła, do stęp do pol skich
zdro wych cie ląt i od sad ków po cho dzą -

cych bez po śred nio od rol ni ków utrzy mu -
ją cych „mam ki”. 

Uczest ni cy im pre zy bę dę mie li oka -
zję skosz to wać wie przo wi ny, wy twa rza nej
w ra mach współ pra cy ho dow ców i prze -
twór ców z te re nu LGD „Go ścin na Wiel -
ko pol ska”. Za in te re so wa ni bę dą mo gli
sko rzy stać z kon sul ta cji z eks per ta mi
z róż nych ga łę zi bran ży agro. 

Nie za brak nie tak że atrak cji dla naj -
młod szych, ta kich jak pa int ball la se ro wy
czy strzel ni ca, a z pro gra mem ar ty stycz -
nym wy stą pią ucznio wie SP w Ku kli no wie. 

Za pra sza my za tem ca łe ro dzi ny
w naj bliż szą nie dzie lę do Sta re go gro du!

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy do Staregogrodu na DNI POLA!

Re ali zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie
PO MÓŻ MY SO BIE, dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu z po wia tu kro to szyń -
skie go, pro jekt pod ha słem „Mo ja
de cy zja – mo je ży cie” zo stał za koń -
czo ny. Za in te re so wa nie pro fi lak ty ką
cho rób ukła du od de cho we go po raz
ko lej ny po twier dzi ło po trze bę or ga -
ni zo wa nia te go ty pu dzia łań, dzię ki
któ rym oso ba za in te re so wa na uzy -
sku je oce nę swe go sta nu zdro wia
w da nym za kre sie.

Z te go rocz nej ak cji ba dań pro fi lak -
tycz nych zgod nie z pro jek tem sko rzy sta -
ło 60 miesz kań ców na sze go po wia tu po -
wy żej 40. ro ku ży cia. Po trze by jak zwy kle
by ły więk sze, ale moż li wo ści or ga ni za cyj -
ne i fi nan so we ogra ni cza ją każ do ra zo wo
moż li wą do wy ko na nia licz bę ba dań. Jed -
nak z uwa gi na po wta rzal ność pro jek tu
w każ dym ko lej nym ro ku licz ba osób
prze ba da nych sys te ma tycz nie ro śnie, co
za bez pie cza osią gnię cie za kła da ne go
w pro jek cie ce lu i świad czy o wzro ście
świa do mo ści zdro wot nej miesz kań ców
w re jo nie dzia ła nia sto wa rzy sze nia.

W gru pie prze ba da nych w 2019 ro -
ku osób by ło 37 miesz kań ców mia sta
i gmi ny Kro to szyn, 10 miesz kań ców gmi -
ny Zdu ny, 5 miesz kań ców gmi ny Roz dra -

żew i 8 miesz kań ców gmi ny Koź min
Wlkp. Każ de mu be ne fi cjen to wi za pew -
nio no usłu gę zdro wot ną, obej mu ją cą wy -
ko na nie rtg klat ki pier sio wej, spi ro me trii
i wi zy tę u spe cja li sty pul mo no lo ga, któ ry
prze pro wa dził do dat ko wo ba da nie osłu -
cho we płuc i do ko nał oce ny sta nu zdro -
wia pa cjen ta.

W trak cie kon sul ta cji wy ni ków ba -
dań wy da no 12 skie ro wań do po rad ni le -
ka rza ro dzin ne go z za le ce niem dal szej
dia gno sty ki w wy zna czo nym kie run ku
i pro wa dze nia pro ce su le cze nia. Stwier -
dzo ne przy pad ki po dej rze nia cho ro by
ukła du od de cho we go to: dwa przy pad ki
po dej rze nia ob tu ra cyj nej cho ro by
płuc/ast my oraz trzy przy pad ki po dej rze -
nia re fluk su.

Do dat ko wo w czte rech przy pad kach
stwier dzo no zmia ny ra dio lo gicz ne
po prze by tej gruź li cy (2) i za pa le niu płuc
(1) oraz tor biel ce lo ma tycz ną (1), wy ma -
ga ją ce sta łej ob ser wa cji, o czym pa cjent
zo stał po in for mo wa ny. W sied miu przy -
pad kach prze pro wa dzo no tak że wstęp ną
dia gno sty kę kasz lu, a w wy da nym skie ro -
wa niu do le ka rza ro dzin ne go za war to su -
ge stie co do źró dła wy stę pu ją ce go scho -
rze nia i ewen tu al ne go spo so bu le cze nia.

Efekt prze pro wa dzo nych do tej po ry
trzech edy cji pro jek tu „Mo ja de cy -
zja – mo je ży cie” to prze ba da nie 195
osób, któ re po zna ły stan swe go zdro wia
w za kre sie cho rób ukła du od de cho we go,
a 33 bez po śred nich be ne fi cjen tów otrzy -
ma ło szan sę szyb kiej po mo cy zdro wot nej. 

War to za tem ko rzy stać z ba dań pro fi -
lak tycz nych, a przede wszyst kim ob ser wo -
wać swój or ga nizm, zwra cać uwa gę na sy -
gna ły, ja kie nam wy sy ła (prze wle kły ka szel,
dusz no ści, od krztu sza nie wy dzie li ny z za -
war to ścią krwi, ból w klat ce pier sio wej, na -
wra ca ją ce in fek cje dróg od de cho wych,
chryp ka, uczu cie zmę cze nia itp.) i ko rzy -
stać w ra zie po trze by, nie cze ka jąc na wet
na or ga ni zo wa ne ak cje pro fi lak tycz ne,
z po mo cy le ka rza ro dzin ne go, któ ry po kie -
ru je na szym dal szym po stę po wa niem.

(AO)

PROFILAKTYKA

Pierwsza tegoroczna akcja zakończona



W trak cie kwiet nio wej se sji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go roz pa try -
wa na by ła skar ga na dzia łal ność
sta ro sty, któ rą zło ży li miesz kań cy
ulic Kon sty tu cji 3 Ma ja, Ma słow -
skie go, Be nic kiej i Fa brycz nej
w związ ku z bez praw ną – ich zda -
niem – dzia łal no ścią po bli skiej sta -
cji pa liw i bra kiem re ak cji władz
na ta ki stan rze czy. 

– Dnia 13 mar ca do Ko mi sji Skarg,
Wnio sków i Pe ty cji wpły nę ła skar ga do ty -
czą ca waż ne go te ma tu. Po chy li li śmy się
nad nią bar dzo do głęb nie. 26 mar ca od -
by ło się spo tka nie, na któ rym rad ca praw -
ny przed sta wił nam za rys ca łej sy tu acji. 4
i 8 kwiet nia w spo tka niach wzię li udział
rów nież na czel ni cy Wy dzia łu Ar chi tek -
tu ry i Bu dow nic twa oraz Po wia to wy In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go. Pró bo -
wa li śmy roz pa trzyć skar gę z punk tu wi -
dze nia miesz kań ców, któ rzy zgła sza ją bar -
dzo waż ne kwe stie. Cho dzi o funk cjo no -
wa nie sta cji ben zy no wej po mię dzy 22.00
a 6.00 oraz o dzia łal ność ha li bu dow la nej
i par kin gu, któ re nie po win ny funk cjo no -
wać, bo nie zo sta ły ode bra ne przez nad -
zór bu dow la ny – tłu ma czył Mar cin Jam -
ry, prze wod ni czą cy Ko mi sji Skarg, Wnio -
sków i Pe ty cji. 

Miesz kań cy ocze ku ją przyj rze nia się
de cy zjom władz sa mo rzą do wych
przy wy da wa niu ze zwo leń na bu do wę
sta cji i zba da nia, czy nie do szło do prze -
kro cze nia prze pi sów pra wa przez sta ro stę
lub pod le głych mu urzęd ni ków. – Z in -
for ma cji udzie lo nych przez rad ców praw -
nych i na czel ni ków wy dzia łów nie wy ni -

ka nic, co by świad czy ło o tym, że skar ga
jest za sad na. Miesz kań cy, je ste śmy mu -
rem za wa mi. Chciał bym pod kre ślić, że
nie sta ro sta jest przy czy ną po wsta nia te go
kon flik tu z wła ści cie lem sta cji – pod kre -
ślił M. Jam ry.

Głos za brał rad ny Ma rian Wło -
sik. – W du żej czę ści zga dzam się ze sta -
no wi skiem prze wod ni czą ce go – stwier -
dził. – Pod wzglę dem praw nym wpa dli -
śmy w pew ne go ro dza ju pu łap kę. Jest też
aspekt ludz ki, nad któ rym nie mo że my
przejść obo jęt nie. Je że li my nie bę dzie my
mo gli po móc miesz kań com, to je ste śmy
po pro stu zbęd ni. Wy ra zi łem od ręb ne
sta no wi sko w tej spra wie, ale na tę chwi lę
nie ma my spo so bu, że by te mu za ra dzić.
Nie wszyst ko jest ro bio ne w spo sób wła -
ści wy. Sta cja pa liw mia ła pra co wać
od 6.00 do 22.00. Ha la i par king dzia ła ją
nie le gal nie. Dla te go za gło su ję prze ciw ko

uzna niu skar gi za bez za sad ną – oświad -
czył M. Wło sik. 

– Ja mo gę utoż sa miać się z gło sem
miesz kań ców, ale pra wo jest pra -
wem – po wie dział z ko lei sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka. – Mo że mo ja oce na jest su -
biek tyw na. Uwa żam, że na mia rę swo ich
moż li wo ści zro bi łem wszyst ko, że by po -
móc. Wy sy ła li śmy do Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska kil ka -
krot nie mo ni ty o zba da nie ha ła su, któ ry
w mo im prze ko na niu jest. Nie ste ty, nie
mam do brych wia do mo ści. 10 kwiet nia
wpły nę ła do sta ro stwa od po wiedź
z WIOŚ. 12 mar ca ba da no w no cy po -
ziom emi sji ha ła su i nie stwier dzo no
prze kro cze nia norm. Oba wiam się, że na -
stęp ne pi sma mo że so bie sta ro sta pi sać
i pi sać. Mo że par la men ta rzy ści by po mo -
gli? Ma ją in ny spo sób na ci sku. Mo że de le -
ga tu ra po znań ska, a nie ka li ska po win na

ba dać ten po ziom ha ła su? Miesz kań cy ul.
Kon sty tu cji 3 Ma ja by li na spo tka niu
z na mi. Mie li ra cję, mó wiąc: „sta ro sta,
zrób cho ciaż coś, że by w no cy te ti ry nie
jeź dzi ły.”

Sta ro sta do dał, że ze bra ła się ko mi sja
do za rzą dza nia ru chem. Pa dła pro po zy cja,
by w go dzi nach 22.00-6.00 nie jeź dzi ły ti -
ry na tym te re nie. Na spo tka niu ra dy osie -
dla miesz kań cy nie mal jed no gło śnie za gło -
so wa li prze ciw tej pro po zy cji. – W su mie
nie dzi wię się tym lu dziom, bo nie chcą
prze szka dzać in nym fir mom – przy znał
S. Szczot ka. – Wy biór czo nie da się po sta -
no wić, że by do ty czy ło to tyl ko ti rów jed -
nej okre ślo nej fir my. Mo gę tyl ko współ -
czuć, że ma ją ta kie go są sia da, któ ry nie jest
skłon ny do ja kich kol wiek ustępstw.
Na jed nym ze spo tkań z mo im udzia łem
za cho wał się nie zwy kle but nie, mó wiąc:
„sta cja pra cu je 24 go dzi ny na do bę, no

i co..?”. In we stor zo bo wią zał się na pi śmie,
że sta cja bę dzie pra co wać od 6.00
do 22.00, lecz usta wa nie prze wi du je, że
tak mu si być. Dzia ła ją prze cież ta kie sta cje
w Kro to szy nie. Mo że my się tyl ko po słu gi -
wać pra wem. Nie je stem żad nym sze ry -
fem, któ ry przyj dzie i za ka że. Na se sji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie pa dła pro po zy -
cja, że by pu ścić ruch ti rów przez uli cę
Dwor co wą. Mi nie wie le lat, za nim PKP
zgo dzi się na sprze daż te re nu. A jesz cze
mu szą być na to środ ki fi nan so we – mó -
wił S. Szczot ka.

An na Szcze pa niak, rad czy ni praw na,
przy po mnia ła, że tłu ma czy ła wszyst kie
kon tek sty ca łej spra wy. – Ow szem,
oświad cze nie wła ści cie la sta cji pa liw o go -
dzi nach funk cjo no wa nia po ja wia się w de -
cy zji śro do wi sko wej. Te aspek ty są w kom -
pe ten cji bur mi strza, ale rów nież się
nad tym po chy li li śmy, że by le piej zba dać
te mat. To oświad cze nie by ło ele men tem
cha rak te ry sty ki przed się wzię cia przy wy -
da wa niu de cy zji. De cy zja śro do wi sko wa
sa ma w so bie nie za wie ra ła wa run ków
ogra ni cza ją cych czas pra cy sta cji. Dla te go
tak trud no ja sno wy eg ze kwo wać to ja ko
obo wią zek – wy ja śni ła A. Szcze pa niak.

– Nie ste ty, w ma je sta cie pra wa dzie je
się krzyw da ludz ka. My je ste śmy pra wem
skrę po wa ni, nie mo że my po móc, to jest
strasz ne i fa tal ne – cel nie spu en to wał ca łą
spra wę Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu.

Osta tecz nie rad ni uzna li skar gę
na dzia łal ność sta ro sty za bez za sad -
ną – 13 gło sa mi za. Dwóch by ło prze ciw,
a je den się wstrzy mał.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco

POWRACAJĄCY TEMAT

W majestacie prawa dzieje się krzywda ludzka!
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W ostat nią so bo tę kwiet nia Or kie -
stra Dę ta, dzia ła ją ca przy Sul mie -
rzyc kim Do mu Kul tu ry, ob cho dzi ła
ju bi le usz 35-le cia dzia łal no ści ar ty -
stycz nej. By ło pięk nie i do nio śle.

Część ofi cjal ną pro wa dzi ła An na Ha -
rych – pre zes Or kie stry Dę tej, któ ra
w swo im wy stą pie niu przy po mnia ła hi -
sto rię dzia łal no ści ze spo łu. Po cząt ki da to -
wa ne są na rok 1935, ale w 1974 za wie -
szo no dzia łal ność. W ro ku 1983 ze spół
po wstał od no wa za spra wą ów cze sne go
na czel ni ka Sul mie rzyc i Zbysz ka Law ren -
za (pierw sze go ka pel mi strza re ak ty wo wa -
nej or kie stry). Przez 35 lat dzia łal no ści
dy ry gen ta mi or kie stry by li Zbysz ko Law -
renz  (1983-2000),  Ta de usz Law -
renz  (2000-2011),  Piotr Le nar to -
wicz  (2011-2018),  Ma riusz Kaź mier -
czak (2018-?). 

Pod czas uro czy sto ści ju bi le uszo wej
wrę czo no od zna cze nia Pol skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr. I tak Brą zo wą Od -
zna kę Ho no ro wą otrzy ma li Emi lia Ba na -
sie wicz, Zo fia Szczęch, Mi ko łaj Szczęch,
Jan Ja nusz kie wicz, Se ba stian Ko kot, Zło -
tą Od zna ką Ho no ro wą III stop nia uho -
no ro wa no An nę Ha rych, Ra do sła wa Mo -
ska li ka i Mar ci na Grusz czyń skie go, a Zło -
tą Od zna ką z Wień cem Lau ro -

wym V stop nia na gro dzo no Ro ma na Ba -
na sie wi cza, Ja nu sza Pa du cha i Ma riu sza
Gran dy ber ka.

Ży cze nia i gra tu la cje or kie strze skła -
da li sta ro sta Sta ni sła wa Szczot ka, Ire na
Rę ko sie wicz – wi ce prze wod ni czą ca Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go i Wal de mar
Wro nec ki – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia -
łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu (or kie stra
otrzy ma ła klar net),  bur mistrz Da riusz
Dę bic ki i Agniesz ka Gi ba sie wicz – wi ce -
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Sul -
mie rzy cach (or kie stra otrzy ma ła sak so fon
al to wy i pa łecz ki do per ku sji, za ku pio ne
ze środ ków przy zna nych przez Ra dę
Miej ską), bur mistrz Zdun To masz Chu -
dy, Agniesz ka Wosz czyń ska – dy rek tor
od dzia łu Ban ku Spół dziel cze go w Sul -
mie rzy cach, Edy ta Ja chi mow ska – dy rek -
tor Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry (pre -

zent to sak so fon te no ro wy), Ko ło Śpie wa -
cze Ce cy lia w Sul mie rzy cach, Be ata Ko -
prow ska – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
im. S. F. Klo no wi cza w Sul mie rzy cach,
Elż bie ta Paw lik – dy rek tor Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej, Do ro ta Woź -
niak – kie row nik MOPS, Elż bie ta
Krenz – dy rek tor miej sco we go mu zeum.  

W dru giej czę ści uro czy sto ści, pro wa -
dzo nej przez Ma ri kę Na my ślak, or kie stra
za bra ła uczest ni ków ju bi le uszu w mu zycz -
ną po dróż przez świat. Ze spół wy ko nał
kom po zy cje z Włoch, Mek sy ku, Szwe cji,
USA oraz z Pol ski. Wiel ki aplauz wy wo łał
utwór „Za cznij od Ba cha”, w któ rym so lo
na trąb ce za grał Woj ciech Gi ba sie wicz.  

(NO VUS)

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

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

UROCZYSTOŚĆ

Jubileusz sulmierzyckiej orkiestry

28 kwiet nia w Lu to gnie wie mia ło
miej sce otwar cie se zo nu mo to cy klo -
we go. Wy da rze nie przy cią gnę ło licz -
ną gru pę mi ło śni ków jed no śla dów,
tra jek czy qu adów.

W miej sco wym Sank tu arium Mat ki
Bo żej Po cie sze nia uro czy stą Mszę św. od -
pra wił ks. kan. Łu kasz Żu raw ski. Po tem
po świę co no wszyst kie po jaz dy, po czym
od by ła się pa ra da uli ca mi Lu to gnie wa, na -
stęp nie przez Ro ma nów, Sta ry gród, Wró -
że wy i z po wro tem. Zwień cze niem ca łe go
dnia by ła wspól na bie sia da na grzyb ku
w Lu to gnie wie. 

W trak cie otwar cia se zo nu mo to cy -
klo we go Fun da cja Po mo cy Dzie ciom
i Oso bom Cho rym „Ka wa łek Nie ba” zbie -
ra ła środ ki na po moc dla Ar ka diu sza, 45-
let nie go kro to szy nia ni na, któ ry za wsze ak -
tyw nie uczest ni czył w tym wy da rze niu.
Od lip ca 2018 jest on jed nak pod da wa ny
agre syw nej che mo te ra pii w wal ce z no wo -
two rem trzust ki. Po nie waż che mio te ra pia
nisz czy i cho re, i zdro we ko mór ki, 45-la -
tek mu si sto so wać le cze nie wspo ma ga ją ce,
a jest ono kosz tow ne. 

(NO VUS)

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

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

LUTOGNIEW

Otwarcie sezonu motocyklowego
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W pierwszych dniach maja w całym powiecie zorganizowano szereg uroczystości w związku ze Świętem Flagi 
oraz kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

UROCZYSTOŚCI

Długi majowy weekend w powiecie krotoszyńskim

KROTOSZYN. W Święto Flagi na rynku Krotoszyńska Orkiestra Dęta zagrała koncert pieśni
patriotycznych. Potem wystąpił Piotr Bukartyk. 3 maja przedstawiciele władz samorządowych, szkół,
stowarzyszeń, ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą uchwalenie
Konstytucji 3 Maja.

KOŹMIN WLKP. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty przy pomniku Wolności.

KO BY LIN. 2 maja delegacja samorządu złożyła kwiaty przy pomniku Poległym i Pomordowanym.
ZDUNY. Oprócz oficjalnych uroczystości 3 maja odbyła się Zdunowska Majówka. Organizatorzy

przygotowali szereg atrakcji dla dzieci.

SULMIERZYCE. W święto Konstytucji 3 Maja złożono wiązanki kwiatów przy Pomniku Wdzięczności
oraz odśpiewano uroczyście hymn Polski i „Rotę”.

ROZDRAŻEW. Na koniec długiego weekendu, tj. w niedzielę, zorganizowano piknik charytatywny, 
w trakcie którego zbierano środki na pomoc dla Haliny Cepy. Atrakcji nie brakowało.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna
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11Edukacja
KONARZEW

Jak wspierać dziecko 
z autyzmem?
W związ ku z ob cho da mi Świa to we -
go Dnia Świa do mo ści Au ty zmu
w Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym im. Ks. J. Twar dow -
skie go w Ko na rze wie od by ły się
warsz ta ty „Jak wspie rać roz wój ma -
łe go dziec ka z au ty zmem?”.

Ad re sa ta mi warsz ta tów by li ro dzi ce
(bądź praw ni opie ku no wie) dzie ci au ty -
stycz nych. Za ję cia zor ga ni zo wa no w ra -
mach pro jek tu „Po roz ma wiaj my o róż -
nych ob li czach au ty zmu”, re ali zo wa ne go
cy klicz nie przez Sto wa rzy sze nie Ab sol -
wen tów i Przy ja ciół ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie oraz  Sto wa rzy sze nie „Mo ty lek”
na Rzecz Dzie ci Spe cjal nej Tro ski w Ko na -
rze wie, a współ fi nan so wa ne go przez gmi -
nę Kro to szyn.

Na warsz ta tach za pre zen to wa no za ję -
cia z udzia łem trzech chłop ców z dia gno zą
au ty zmu. Chłop cy, dzię ki dość wcze śnie
pod ję tej te ra pii sty mu lu ją cej wszyst kie sfe -
ry po znaw cze, zro bi li bar dzo du że po stę -
py od mo men tu roz po czę cia te ra pii
do chwi li obec nej. Po twier dze niem te go
by ły na gra nia z po cząt ków te ra pii.

Ce lem spo tka nia by ła pró ba uświa do -
mie nia ro dzi com, jak waż ne jest, by od sa -

me go po cząt ku, kie dy tyl ko zo sta ną za -
uwa żo ne od chy le nia roz wo jo we, roz po -
cząć pra cę z dziec kiem. Tyl ko wcze śnie
roz po czę ta sty mu la cja roz wo jo wa, przede
wszyst kim ta pro wa dzo na przez nich
w do mu, da je szan se na wy rów na nie bra -
ków roz wo jo wych. Warsz ta ty przy go to -
wa ły na uczy ciel ki – Pa try cja Klo now ska
i Be ata Bzo dek.

W ra mach wspo mnia ne go pro jek tu
moż na by ło 6 ma ja spo tkać się z psy cho lo -
ga mi w Po rad ni Pe da go gicz no -Psy cho lo -
gicz nej w Kro to szy nie. Z ko lei na 9 ma ja
(godz. 15.00) w ZSP nr 2 za pla no wa no
szko le nie dla na uczy cie li.

OPRAC. (NO VUS)

W ostat nią so bo tę kwiet nia Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2
w Kro to szy nie za pro sił uczniów
klas VIII i gim na zjal nych na „Drzwi
otwar te”. W go ścin nych mu rach po pu -
lar ne go „Mię śnia ka” zja wi ło się licz ne
gro no mło dych osób, któ re być mo że
od wrze śnia roz pocz ną w tej pla ców ce
ko lej ny etap swo jej edu ka cji.

Go ście mie li oka zję do kład nie po -
znać szko łę oraz jej cie ka wą i bo ga tą ofer -
tę edu ka cyj ną. Do wie dzie li się, że Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro -
la Fry de ry ka Li bel ta kształ ci mło dzież

w ta kich kie run kach jak tech nik in for ma -
tyk, tech nik or ga ni za cji re kla my, tech nik
eko no mi sta, tech nik ży wie nia i usług ga -
stro no micz nych, tech nik ho te lar stwa,
tech nik han dlo wiec oraz tech nik tech no -
lo gii żyw no ści w tech ni kum czy wę dli -
niarz w Bran żo wej Szko le I stop nia.  

Na uczy cie le oraz ucznio wie ZSP nr 2
przy go to wa li w kla sach spe cjal ne sta no wi -
ska, na któ rych przy bli żo no po szcze gól ne
za wo dy czy przed mio ty na ucza nia. Z za -
an ga żo wa nia przy by łej mło dzie ży i wie lu
za da wa nych py tań moż na by ło wy wnio -
sko wać, że za pre zen to wa na ofer ta za jęć
bar dzo za in te re so wa ła przy szłych
uczniów szko ły śred niej.

(NO VUS)

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

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

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Ciekawa oferta kształcenia
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W sie dzi bie Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go w Kro to szy nie od by ła się
kon fe ren cja pra so wa z udzia łem An -
drze ja Grzy ba – po sła Par la men tu
Eu ro pej skie go i pre ze sa struk tur wo -
je wódz kich lu do wców. W spo tka niu
uczest ni czy li tak że bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek (pre zes miej sko -
-gmin nych struk tur PSL -u) i sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka (szef struk tur
po wia to wych). W trak cie kon fe ren cji
pod su mo wa no pię cio let nią pra cę A.
Grzy ba w eu ro par la men cie i mó wio -
no o pla nach na ten rok. 

– Ja ko Za rząd Po wia to wy Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go je ste śmy prze ko -
na ni, że kan dy da tu ra An drze ja Grzy ba,
któ ry star tu je z trze cie go miej sca na li ście
Ko ali cji Eu ro pej skiej, jest do bra – roz po -
czął sta ro sta kro to szyń ski. – I po wiem, że
wie lu par la men ta rzy stów po win no się
uczyć kul tu ry oso bi stej od ko le gi An drze -
ja Grzy ba. Moż na się róż nić, moż na się
róż nić pięk nie, nie po trze ba in wek tyw.
Nie ste ty, obec na po li ty ka spro wa dza się
do za sa dy „im kto ko mu bar dziej do ko -
pie, tym le piej”. Mo im zda niem tak nie
po win no być – za zna czył S. Szczot ka.

Dr An drzej Grzyb opo wie dział
o efek tach swo jej pra cy w eu ro par la men -
cie. – Przede wszyst kim kształ to wa nie
pra wa Unii Eu ro pej skiej na rzecz ja ko ści
po wie trza, czy li zwal cza nie smo gu
przy jed no cze snej dba ło ści o ko rzy ści dla
go spo dar ki – stwier dził eu ro po seł, któ re -
mu po wie rzo no m. in. ne go cja cje z pań -
stwa mi unij ny mi w kwe stii dwóch klu -
czo wych dy rek tyw – o śred nich obiek -
tach spa la nia (MCPD) i o wspie ra niu

eko lo gicz nych po jaz dów (CVD). A.
Grzyb jest tak że współ au to rem ana li zy
do ty czą cej ko niecz no ści trans for ma cji
ener ge tycz nej w Pol sce, któ ra za kła da
opar cie się w przy szło ści na od na wial -
nych źró dłach ener gii. 

Eu ro par la men ta rzy sta za an ga żo wał
się rów nież w stwo rze nie spra woz da nia
PR do ra por tu „Wy ty cze nie UE i man dat
Spe cjal ne go Wy słan ni ka UE ws. pro mo cji
wol no ści re li gii i wy zna nia po za
UE”. – Da ne po ka zu ją, że na świe cie prze -
śla do wa nych jest na wet 230 mi lio nów
chrze ści jan. Spra woz da nie za wie ra licz ne
re ko men da cje dla in sty tu cji Unii Eu ro -
pej skiej, jak sku tecz nie chro nić prze śla do -
wa nych na świe cie – wy ja śnił A. Grzyb. 

Przed sta wił też da ne od no śnie swo jej
do tych cza so wej pra cy w eu ro par la men -

cie. Od 2009 ro ku w biu rach po sła
w Bruk se li i Stras bur gu sta że od by ło bli -
sko 120 osób (głów nie stu den tów i ab sol -
wen tów wiel ko pol skich uczel ni wyż -
szych), a oko ło 6 tys. osób od wie dzi ło sie -
dzi by PE na za pro sze nie po li ty ka PSL -
-u. 47 mln eu ro na 761 ini cja tyw w są -
siedz twie UE to efek ty dzia ła nia Eu ro pej -
skiej Fun da cji na Rzecz De mo kra cji
(EED), któ rej ini cja to rem po wsta nia był
A. Grzyb. Po seł prze był ok. 480 ty się cy
ki lo me trów, re pre zen tu jąc Wiel ko pol skę
w UE. Wziął udział w 500 kon fe ren cjach
w Pol sce ja ko eks pert. Jest au to rem 70 re -
zo lu cji i set ki po pra wek do 46 do ku men -
tów pra wa unij ne go.

– Szko da, że ta kich in for ma cji nie
prze ka zu je się w de ba tach, któ re się to czą.
Nikt o ta kich kwe stiach nie mó wi. Po ru -

sza ne są za stęp cze te ma ty. My ślę, że do -
świad cze nie na sze go pre ze sa jest do sko -
na łą re ko men da cją. I przy nie sie to efekt
w po sta ci do bre go wy ni ku, a co za tym
idzie – A. Grzyb da lej bę dzie eu ro po -
słem. Ja ko Wiel ko pol ska i ja ko Pol ska ma -
my z te go sa me ko rzy ści – sko men to wał
Fran ci szek Mar sza łek.

Na kon fe ren cji mó wio no też o sta tu -
sie Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
w Ko ali cji Eu ro pej skiej. – Uwa żam, że to
bar dzo do bra i słusz na de cy zja – po wie -
dział S. Szczot ka. – Al ter na ty wy nie ma.
Gdy by wy ni ki wy bor cze PSL -u na szcze -
blu kra jo wym by ły po rów ny wal ne z Kro -
to szy nem lub na szym po wia tem i gdy by
wte dy na stą pi ło za war cie umo wy ko ali -
cyj nej, uznał bym to za błąd. Ale w ostat -
nich wy bo rach do pol skie go par la men tu

le d wo prze śli zgnę li śmy się przez próg pię -
cio pro cen to wy. W związ ku z tym za kła -
da nie, że osią gnie my 15 pro cent w wy bo -
rach do eu ro par la men tu jest fik cją. Dla te -
go uwa żam, że to słusz na de cy zja. Ona
by ła dys ku to wa na tak że na za rzą dzie wo -
je wódz kim. Zde cy do wa na więk szość ko -
le ża nek i ko le gów by ła za tym, że by przy -
naj mniej do Par la men tu Eu ro pej skie go
star to wać wspól nie du żym blo kiem. Do -
brze, że to się uda ło, na to miast po są dza -
nie PSL -u, że je ste śmy zwo len ni ka mi gen -
der, mał żeństw ho mo sek su al nych itd.,
mi ja się z praw dą. PSL był, jest i po zo sta -
nie par tią kon ser wa tyw ną, w któ rej
chrze ści jań stwo jest głę bo ko za ko rze nio -
ne. Ce lem ko ali cji nie jest na rzu ca nie cze -
goś komuś. To bo wiem ko ali cja uzu peł -
nia ją ca się – tłu ma czył sta ro sta. 

– W pro gra mie, któ ry zo stał przy go -
to wa ny, nie ma kwe stii, któ re róż nią. To
jest do przy ję cia. Wy raź nie ode szli śmy
od ja kich kol wiek de kla ra cji, któ re ma ją
cha rak ter ide olo gicz ny – spu en to wał eu -
ro po seł Grzyb.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONFERENCJA

Andrzej Grzyb podsumowuje swoją pracę w europarlamencie
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TENIS STOŁOWY

Świąteczny turniej w Bożacinie

Jak co ro ku w śmi gus dyn gus LZS
Bły ska wi ca Bo ża cin zor ga ni zo wał
tur niej te ni sa sto ło we go. W szran ki
sta nę ło 44 za wod ni ków z dzie wię ciu
miej sco wo ści.

O XI Pu char Fir my EM -MIR Kro to -
szyn wal czy li we te ra ni i ża cy. W star szej
ka te go rii zwy cię żył Sta ni sław Gdy nia
(Kro to szyn), wy prze dza jąc Mar ka Sój kę
(Go rzu pia), Paw ła Ro ba ka (Bo ża cin)
i Hen ry ka Ku rzaw skie go (Piw ni czan ka
Kro to szyn). Roz gryw ki ża ków wy grał Ty -
mon Tom czyk (Bo ża cin), a ko lej ne po zy -
cje za ję li Ka ro li na Ko ściel na (Bo ża cin), Fi -
lip Ber nat (Bo ża cin) i Ma tyl da Szczu ra -
szek (Kro to szyn). 

W zma ga niach se nio rów oraz ko biet
na gro dą za triumf był VIII Pu char Fir my
ZUE Sta ni sła wa Gdy ni. Naj lep szy był Ma -
te usz Szym czak (Bo ża cin), a za nim upla -
so wa li się Ja nusz Ma jew ski (Bo ża cin), Mi -
ro sław So bań ski (Smo szew) i Ja ro sław Pu -
deł ko (Ka lisz). W gro nie ko biet pierw sze
miej sce za ję ła Aga ta Szczot ka (No wa
Wieś), dru ga by ła Ma ria Czu bak (Ko bier -
no), a trze cia – Da ria Kon ra dy (Bo ża cin).

Na gro dy dla ju nio rów przy go to wa ła
rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go, Jo an na Król -Trąb ka. W tej ka te go rii
bez kon ku ren cyj ny oka zał się Krzysz tof
Szym let (Bo ża cin), któ ry wy prze dził Ma te -
usza Ja głę (Bo ża cin), An to nie go Szczu rasz ka
(Kro to szyn) iSe ba stia na Ba nasz ka (Bo ża cin).

W grze de blo wej trium fo wa li Ma rek
Sój ka i Sta ni sław Gdy nia (Go rzu pia / Kro -
to szyn) i to oni zdo by li Pu char Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Po wia to wej Z LZS Kro to -
szyn. Na dru gim miej scu zna leź li się Ma -
te usz Szym czak i Ja nusz Ma jew ski (Bo ża -
cin), trze cia lo ka ta przy pa dła Mi ro sła wo -
wi So bań skie mu i Do mi ni ko wi Ta la dze
(Smo szew / Wro nów), a czwar ty był du et
Ma te usz An tol czyk / Hen ryk Ku rzaw ski
(Ka lisz / Kro to szyn).

LZS Bły ska wi ca Bo ża cin ser decz nie
dzię ku je soł tys Li lian nie Se ku li za słod kie
na gro dy, a tak że fir mom EM -MIR, ZUE
Sta ni sław Gdy nia, Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie, rad nej Jo an nie Król -Trąb -
ce, prze wod ni czą ce mu Ra dy Po wia to wej
Z LZS Kro to szyn, fir mie STIHL i in nym
spon so rom.

(AN KA) 
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Na XXVII Mi strzo stwach Pol ski w Za -
pa sach w Byd gosz czy świet nie za -
pre zen to wa li się dwaj za wod ni cy
z Kro to szy na. Ivan Iz deb skyi i Ra do -
sław Ba ran wy wal czy li zło te me da le
w swo ich ka te go riach wa go wych! 

I. Iz deb skyi ry wa li zo wał w kat. 61 kg.
W dro dze po zło to za pa śnik LKS Ce ra mik
Kro to szyn po ko nał Ro ber ta Do bro dzie ja,
Ad ria na Wa gne ra i Szy mo na Ma ku cha. Wal -
czą cy w tej sa mej gru pie Ma te usz Jaś (UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce) za jął pią te miej sce. 

Z ko lei re pre zen tu ją cy WZS WKS
Grun wald Po znań Ra do sław Ba ran wy -
grał z Se ba stia nem Ba nia kiem, Pio trem
Mie rze jew skim oraz Alek san drem Woj -
tach nio i się gnął po zło ty krą żek. 

Po nad to dwa me da le wy wal czy li za -
wod ni cy Olim pij czy ka Sul mie rzy ce
w Ogól no pol skim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj -
nym Mło dzi ków w Olsz ty nie.
W kat. 52 kg na dru gim stop niu po dium
sta nął Prze my sław Wi zner, a Fi lip Cier -
nie jew ski był trze ci w kat. 100 kg. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Medale zawodników Ceramika i Olimpijczyka

Jak co ro ku w ca łym kra ju roz gry wa -
ny jest pił kar ski tur niej „Z po dwór ka
na sta dion u Pu char Tym bar ka”. W fi -
na le Wiel ko pol ski za pre zen to wa ły się
trzy dru ży ny z Kro to szy na. Naj le piej
po wio dło się dziew czę tom w ka te go -
rii U'8, któ re za ję ły pierw sze miej sce. 

W ka te go rii U'10 dru ży na ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie wy gra ła
z Or łem Gra no wo (3: 1) i SP nr 15 Ko nin
(5: 2) oraz ule gła SP Opa le ni ca (0: 3). Po -
raż ka w ostat nim me czu spo wo do wa ła,
że kro to szyń ska eki pa nie awan so wa ła
do ćwierć fi na łu. 

Na fa zie gru po wej udział w tur nie ju

za koń czył tak że ze spół chłop ców w ka te -
go rii U'8. Kro to szy nia nie po ko na li Gro -
dzi ską Aka de mię Pił kar ską (2: 1) i nie
spro sta li Po lo nii II Śro da Wlkp. (0: 8) oraz
Dą bro czan ce Pę po wo (2: 12).

Z ko lei mło de pił kar ki z Kro to szy na
w kat. U'8 nie mia ły so bie rów nych.

W gru pie ogra ły SP Odo la nów (5: 0) oraz
SP nr 15 Ka lisz (3: 1), w pół fi na le roz gro -
mi ły SP Chwał ko wo Ko ście le & SP Chrzą -
sto wo (6: 0), a w fi na le wy gra ły ze szkół ką
FOX (3: 1). Za naj lep szą za wod nicz kę
uzna no Igę Bie law ną. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Krotoszyńskie piłkarski najlepsze w Wielkopolsce!

Trzy srebr ne me da le zdo by li re pre -
zen tan ci UKS Dra gon Smo li ce
w Ostro wie Wiel ko pol skim, gdzie ro -

ze gra ny zo stał pół fi nał Mi strzostw
Wiel ko pol ski Mło dzi ków i Ju nio rów
w Sza chach Kla sycz nych. 

Tre ner Prze my sław Gu stow ski zde -
cy do wał się wy sta wić do za wo dów 12-
oso bo wą gru pę. Naj le piej z te go gro na po -
ra dzi li so bie Wik to ria Łu ko wiak, Da wid
Gu stow ski i Adam Jar czyń ski. Każ dy
z nich za jął bo wiem dru gie miej sce
w swo jej ka te go rii. 

Po nad to wspo mnia na trój ka oraz
Aga ta An to nie wicz, Ka ta rzy na Kacz ma -
rek, Ma te usz Wa sie lew ski, Je rzy Ża ruk
i Mar cel Ple wa za pew ni li so bie pra wo
gry w fi na le wo je wódz kim, który od bę -
dzie się w dniach 15-19 czerw ca w Syp -
nie wie.

(GRZE LO)

SZACHY

Trzy razy srebro 



Po pierw szej po ło wie star cia Bia łe go
Or ła Koź min Wlkp. z Or łem Mro czeń
miej sco wi mo gli mieć na dzie ję na wy -
wal cze nie przy naj mniej punk tu z moc -
nym ry wa lem. Tym cza sem po prze rwie
go ście zmie tli koź mi nian z bo iska. 

Wy nik me czu otwo rzył w 11. mi nu -
cie Ka mil Ju ra sik. Koź mi nia nie szyb ko od -

po wie dzie li tra fie niem Woj cie cha Ka miń -
skie go. Na past nik Bia łe go Or ła prze ło żył
so bie pił kę na pra wą no gę i pła skim ude -
rze niem nie dał szans gol ki pe ro wi go ści.

Mi nął nie co po nad kwa drans dru giej
od sło ny i by ło już wia do mo, kto te go dnia
zgar nie peł ną pu lę. W cią gu za le d wie 13
mi nut przy jezd ni za apli ko wa li bo wiem
go spo da rzom czte ry go le, z cze go trzy by -

ły dzie łem Mar ci na Gó rec kie go, a je den
K. Ju ra si ka, któ ry tym sa mym za li czył
dru gie tra fie nie. W koń ców ce M. Gó rec ki
po raz czwar ty tra fił do siat ki, usta la jąc re -
zul tat spo tka nia. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Znokautowani po przerwie
15Sport

PIŁKA NOŻNA

Warto było walczyć do końca  

Po dwóch po raż kach z rzę du wresz -
cie kom plet punk tów zdo był Piast
Ko by lin. Pod opiecz ni tre ne ra Ja ro -
sła wa Plo ty po ko na li na wy jeź dzie
Zie lo nych Koź mi nek 1: 0 po tra fie niu
Pa try ka Wciór ki w koń ców ce spo -
tka nia. 

Piast mógł ob jąć pro wa dze nie w 19.
mi nu cie, lecz po strza le Ja ku ba Szy ma -
now skie go z rzu tu wol ne go pił ka od bi ła
się od po przecz ki, a do bit kę Pa try ka Ka -
miń skie go obro nił bram karz Zie lo nych.
Dwie świet ne oka zje miał tak że To masz
Ko kot, lecz fut bo lów ka – naj pierw
po strza le z wo le ja, po tem z głów ki – nie
zna la zła dro gi do siat ki. Bli ski szczę ścia
był też Adam Ku rza wa.

Nie wy ko rzy sta ne sy tu acje nie znie -
chę ci ły Pia sta, któ ry do piął swe go w 86.
mi nu cie. Wpro wa dzo ny z ław ki re zer wo -
wych Pa tryk Wciór ka zszedł z le we go
skrzy dła do środ ka, po czym po pi sał się
ato mo wym ude rze niem, z któ rym nie po -
ra dził so bie gol ki per Zie lo nych. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Skromne zwycięstwo Astry

1 ma ja Astra Kro to szyn na wła snym
obiek cie wy gra ła 1: 0 ze Sta lą Ple -
szew. Go la na wa gę zwy cię stwa
strze lił Krzysz tof Ra tyń ski.

W pierw szej po ło wie wia ło nu dą.
Dość po wie dzieć, że oba ze spo ły od da ły
rap tem po jed nym cel nym strza le. 

Cie ka wiej by ło po prze rwie, zwłasz -
cza od mo men tu, gdy miej sco wi ob ję li
pro wa dze nie. W 56. mi nu cie Krzysz tof
Ra tyń ski wy ko rzy stał bo wiem sy tu ację
sam na sam z bram ka rzem Sta li. 

Po stra cie go la go ście rzu ci li się do ata -
ków. Naj groź niej by ło oko ło 70. mi nu ty,
kie dy to ple sze wia nie wy ko ny wa li rzut

wol ny tuż przed po lem kar nym. Jed nak
pił ka po ude rze niu To ma sza Za wa dy
prze le cia ła tuż nad po przecz ką bram ki
strze żo nej przez Pa try ka Wojt ko wia ka. 

Mi mo że sę dzia do li czył aż sie dem
mi nut, Astra utrzy ma ła ko rzyst ny wy nik
i zdo by ła cen ne trzy punk ty. 

(GRZE LO)

Ka ra te cy ASW Nip pon Kro to szyn wy -
wal czy li 11 me da li w X edy cji tur nie -
ju Po me ra nia Cup w Ru mi. Świet nie
spi sa ła się zwłasz cza Ma ja Do la ta,
któ ra trzy ra zy sta wa ła na po dium. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 260 za -
wod ni ków z 18 klu bów. Eki pa kro to -
szyń skie go klu bu zdo by ła trzy zło te
me da le, pięć srebr nych i trzy brą zo we.
Ma ja Do la ta by ła naj lep sza w ku mi te

dziew cząt 8-9 lat, za ję ła dru gie miej -
sce w ka ta dziew cząt 9 lat i wy wal czy -
ła brąz w ku mi te dziew cząt 8-9 lat
open. 

Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nę li tak że Se ba stian Sob czyk (ku mi te
chłop ców 12-13 lat) oraz Da wid For tu -
niak (ku mi te se nio rów open). Sre bro
zdo by li Wik tor To kar ski (ku mi te chłop -
ców 8-9 lat), Mar ce li na Ple skacz (ku mi -
te ju nio rek młod szych), Łu kasz Błasz -
czyk (ku mi te ju nio rów) i Fi lip Mosz
(ku mi te ju nio rów młod szych). Brą zo we
krąż ki zgar nę li Ju lia Mosz (ku mi te ju -
nio rek młod szych) i Piotr Bie law ski (ku -
mi te se nio rów open). 

(GRZE LO)

KARATE

Świetny występ Mai Dolaty

W po ło wie kwiet nia w Śre mie od był
się pierw szy wy ścig ko lar ski z cy klu
su per ma ra to ny. pl. W za wo dach
star to wa ło sze ściu przed sta wi cie li
po wia tu kro to szyń skie go. 

W Śre mie ry wa li zo wa li Krzysz tof
Ku bik z Kro to szy na oraz Se ba stian Woj -
ty siak z Bia dek, re pre zen tu ją cy OTR In -
ter kol CX80 Te am, a tak że czte rech
miesz kań ców Koź mi na Wlkp. – Cze sław
Se ra szek, Ar ka diusz Zmy ślo ny, To biasz
Wal czak i Ma ciej Opie le wicz z miej sco -
we go klu bu AGK. 

Na dy stan sie 160 km K. Ku bik był
trze ci w open oraz dru gi w ka te go rii M2,
a M. Opie le wicz upla so wał się na 44. po -
zy cji w open i dzie wią tej w kat.
M5. – Od sa me go star tu je cha ło mi się
bar dzo do brze – pod su mo wu je swój wy -
stęp K. Ku bik. – Mi mo wia tru i zim na da -
łem so bie cał kiem nie źle ra dę i czu łem, że

bę dzie do bry wy nik. Trze cie miej sce
w open na po czą tek to świet na pro gno za
na dal szą część se zo nu.

Po zo sta ła czwór ka ści ga ła się na tra sie
o dłu go ści 80 km. Z te go gro na naj lep szy
czas osią gnął A. Zmy ślo ny (2: 34: 31),
któ ry za jął 65. miej sce w open i dzie sią te
w kat. M5. W swo jej ka te go rii trium fo wał
na to miast Cz. Se ra szek (3: 05: 54).

Na 95. lo ka cie skla sy fi ko wa ny zo stał T.
Wal czak (2: 44: 53), a S. Woj ty siak
(2: 48: 28), ukoń czył wy ścig na 102. po -
zy cji. 

War to wspo mnieć, że w tym ro ku
cykl Pu cha ru Pol ski za wi ta w czerw cu
do Koź mi na Wlkp., gdzie od bę dzie się
pro fe sjo nal ny ma ra ton. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO 

Dobry wyścig Kubika w Śremie

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Orzeł
Mroczeń 1:6 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Kamil Jurasik (11’), 1:1 –
Wojciech Kamiński (19’), 1:2 – Marcin
Górecki (48’), 1:3 – Marcin Górecki (49’
głową), 1:4 – Kamil Jurasik (53’), 1:5 –
Marcin Górecki (61’), 1:6 – Marcin
Górecki (81’)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Kaczmarek,
Roszczak (52’ M. Szulc), Kuszaj,
Maciejewski, Kamiński, Oleśków (66’
Skowroński), Wosiek (56’ Miedziński),
Dynda (56’ Jagodziński), Lis, Błażejczak 

Astra Krotoszyn – Stal Pleszew
1:0 (0:0)

BRAMKA: 1:0 – Krzysztof Ratyński (56’)
ASTRA: Wojtkowiak – Polowczyk (79’
Piwowar), D. Reyer, Jankowski, Olejnik
(89’ Adamski) – Ratyński, Budziak (86’
Stachowiak), Krystek, Juszczak – Gmerek
(77’ Mizerny), Powalisz

Zieloni Koźminek - Piast Kobylin
0:1 (0:0)

BRAMKA: 0:1 – Patryk Wciórka (86’)
ASTRA: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
S. Wosiek, Kowalski, Smektała, Snela,
Szymanowski (67’ Wciórka), Kamiński
(81’ E. Jędrzejak), Kokot (80’ Knuła),
Wachowiak 
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Spro wa dzo ny do Ko by li na przed run -
dą wio sen ną Ja kub Smek ta ła oka -
zał się bo ha te rem der bo we go po je -
dyn ku po mię dzy Pia stem a Bia łym
Or łem Koź min Wlkp. Po je go dwóch
tra fie niach go spo da rze wy gra li 2: 1. 

W pierw szej od sło nie na pro wa dze -
nie wy szli jed nak pod opiecz ni Ada ma
Zie liń skie go. Koź mi nia nie za bra li pił kę
de fen so rom Pia sta, po czym tra fi ła ona
do sto ją ce go przed po lem kar nym Mi ko ła -
ja Szul ca. Na past nik Bia łe go Or ła od dał
pła ski strzał przy słup ku, nie da jąc szans
na sku tecz ną in ter wen cję Bar tło mie jo wi
Woś ko wi. 

Miej sco wi od po wie dzie li już po sze -
ściu mi nu tach. W na roż ni ku po la kar ne -
go pił kę otrzy mał Ja kub Smek ta ła i gdy
wszy scy spo dzie wa li się, że zde cy du je się
na do środ ko wa nie, ten od dał spryt ny
strzał, po któ rym pił ka wpa dła do bram ki
przy bliż szym słup ku. Or ły mo gły jesz cze

przed prze rwą po now nie pro wa dzić, lecz
fut bo lów ka po ude rze niu M. Szul ca tra fi -
ła w słu pek. 

Po zmia nie stron prze wa ża li go spo da -
rze. Do bre oka zje mie li Ma te usz Wa cho -
wiak i To masz Ko kot, lecz świet nie
w bram ce spi sy wał się Ma ciej Kon ra dow -

ski. Koź miń ski gol ki per ska pi tu lo wał do -
pie ro w do li czo nym cza sie gry po ude rze -
niu J. Smek ta ły z rzu tu wol ne go. Po moc -
nik Pia sta ude rzył pre cy zyj nie z 20 me -
trów, za pew nia jąc swo je mu ze spo ło wi
zwy cię stwo. 

(GRZE LO)

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

Smektała bohaterem derbów

W sa li spor to wej przy Szko le Pod sta -
wo wej w Zdu nach zor ga ni zo wa no Mi -
strzo stwa Okrę gu Po łu dnio wej Wiel -
ko pol ski w Te ni sie Sto ło wym Ju nio rek
i Ju nio rów. Dwa me da le wy wal czy li re -
pre zen tan ci UKS Im puls Zdu ny.

W grach po je dyn czych ju nio rów
Wik tor Ma lec upla so wał się na pią tej po -
zy cji, a Mi ko łaj Zy dor czyk był trzy na sty.
Za to w grach po dwój nych te ni si ści zdu -

now skie go klu bu dwa ra zy sta wa li na po -
dium. W mik ście We ro ni ka Po łczyń ska
i W. Ma lec oka za li się bez kon ku ren cyj ni,
a w de blu ju nio rów W. Ma lec i M. Zy dor -
czyk się gnę li po brąz.

Me da le i dy plo my ufun do wa ne by ły
przez OZTS Po łu dnio wej Wiel ko pol ski,
na to miast pu cha ry, sta tu et ki oraz upo -
min ki spon so ro wa ły Sta ro stwo Po wia to -
we i Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Dwa medale w grach podwójnych

Piast Kobylin – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2:1 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Szulc (28’), 1:1 –
Jakub Smektała (34’), 2:1 – Jakub
Smektała (91’ wolny)
PIAST: B. Wosiek – K. Kubiak (46’
Ratajczak), S. Wosiek, Kurzawa,
Frąckowiak – Kamiński (68’ Kokot), Snela,
Szymanowski, Smektała, Wciórka (89’ E.
Jędrzejak) – Wachowiak
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Bierła (82’
Roszczak), Kaczmarek, Maciejewski, Lis –
Oleśków (74’ Skowroński), Błażejczak (88’
Miedziński), Wosiek, Ratajczyk, Kamiński
(66’ Kaźmierczak) – M. Szulc

Trze cie zwy cię stwo z rzę du od nio sła
w mi nio ną so bo tę dru ży na Astry Kro -
to szyn. Pod opiecz ni tre ne ra Krzysz -
to fa We wió ra po ko na li na wy jeź dzie
wy żej skla sy fi ko wa ną Odo la no vię
Odo la nów 3: 1. 

– Chciał bym po dzię ko wać za wod ni -
kom za wal kę o każ dy cen ty metr bo iska

w so bot nim me czu – sko men to wał Ma -
riusz Ra taj czak, pre zes Astry. – Mam
do nich wiel ki sza cu nek, bo zo sta wi li ser -
ce na bo isku i za słu że nie zdo by li trzy
punk ty. Dzię ku ję też Mi ko ła jo wi Mar ci -
nia ko wi za mi ły gest. Mi mo strze lo ne go
go la nie oka zał wiel kiej ra do ści. 

Wszyst kie go le pa dły w pierw szej po -
ło wie spo tka nia. Strze la nie roz po czął
w 10. mi nu cie Da riusz Rey er, któ ry
po cen trze Szy mo na Po low czy ka gło wą
skie ro wał pił kę do bram ki. W 38. mi nu cie
Mi ko łaj Mar ci niak do pro wa dził do wy -
rów na nia strza łem z dy stan su. Ale chwi lę
po tym kro to szy nia nie znów pro wa dzi li
za spra wą Da mia na Gmer ka, któ ry wśli -
zgiem wpa ko wał fut bo lów kę do siat ki.
Jesz cze przed prze rwą Ka rol Kry stek,
po po da niu od Krzysz to fa Ra tyń skie go,
prze lo bo wał bram ka rza Odo la no vii. 

Wy nik 1: 3 utrzy mał się do koń ca
me czu, choć go ście mie li szan se na ko -
lej ne tra fie nia. Ale do brych oka zji nie
wy ko rzy sta li Szy mon Po low czyk i Ma te -
usz Mi zer ny. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra nabiera rozpędu

Odolanovia Odolanów - Astra
Krotoszyn 1:3 (1:3)

BRAMKI: 0:1 – Dariusz Reyer (10’ głową),
1:1 – Mikołaj Marciniak (38’), 1:2 – Damian
Gmerek (40’), 1:3 – Karol Krystek (44’) 
ASTRA: Wojtkowiak – Polowczyk, D. Reyer,
Jankowski, Olejnik (56’ Mizerny) –
Ratyński (90’ Piwowar), Budziak, Krystek,
Juszczak – Gmerek (80’ Stachowiak),
Powalisz (85’ Adamski)

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.


