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500 kilometrów dla żony
Słupczanina

Wtorek, 20 stycznia 2015 - Fabioli, Miły i Sebastiana

Słupca i okolice

-1°C

aktualne ciśnienie: 102 mb
wilgotność: 100%
prędkość wiatru: 6 m/s ESE
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Prognoza pogody na 9 dni >
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aktualności
17 stycznia Dariusz Strychalski,
niepełnosprawny biegacz, rozpoczął

Dramat w rodzinnym domu
dziecka?

kilkusetkilometrowy "Bieg dla Asi".
Celem biegu jest zebranie funduszy
na leczenie Asi Serdyńskiej, cierpiącej
na zanik mięśni. 21 stycznia biegacz

500 kilometrów dla żony Słupczanina

zatrzyma się w Łodzi. Asia Serdyńska
jest żoną słupczanina Michała

Parafianie donoszą na kurię

Serdyńskiego. Właśnie dlatego, 24
stycznia biegacz odwiedzi Słupcę.

Jest szansa dla jeziora Słupeckiego

W powiecie słupeckim nie będzie protestów
Beata Nadgrodkiewicz dyrektorem MOSiR
Zrobili skok na kasę?
Pyrzyk jest nie do pokonania!?

ankiety

Asia Serdyńska jest 26-letnią

Ksiądz z Koszut padł "ofiarą" hakerów

Ile wydasz w tym roku
na Święta Bożego

absolwentką teatrologii. Cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną - zanik mięśni.
Postęp choroby można zatrzymać dzięki terapii komórkami macierzystymi,

Ledwo położyli asfalt, a już go zrywali…

pobranymi z krwi obwodowej pacjentki. Tę nowoczesną metodę leczenia stosuje
chirurg ortopeda traumatolog, dr Marek Krochmalski z Łodzi. To właśnie w Łodzi

Słupeckie dzieci zagrożone?

Narodzenia?
mniej niż 200 zł

Asia Serdyńska zostanie poddana tej nowoczesnej terapii. Jedyną przeszkodą jest
fakt, że leczenie komórkami macierzystymi nie podlega refundacji Narodowego

200-500 zł

Funduszu Zdrowia. Asia zebrała już znaczną część kwoty, jednak do pełnej puli
brakuje jeszcze 5 tysięcy. Brakującą sumę postanowił zdobyć dla niej Dariusz

500-1000 zł

Strychalski, pokonując w tym celu 500- kilometrową trasę.
więcej niż 1000 zł
Głosuj

Zobacz inne ankiety >

kino sokolnia
od 16. stycznia "Wkręceni 2″ komedia… PREMIERA
!!!
od 16. stycznia "Paddington" - familijny,
przygodowy, komedia…

Nie ma kary za śmierć trzech osób
Pechowa budowa?
Zostawił parafię bez długów
Zna każdą melodię
"Wawrzyniec" ma nowego proboszcza
Zmarł ks. Karol Brud
Apartamenty tanie i… luksusowe

Dariusz Strychalski jest biegaczem, który sam cierpi na problemy ze zdrowiem. W
wieku 8 lat zapadł w dwumiesięczną śpiączkę. Po tym czasie, wszystkich funkcji
życiowych musiał nauczyć się na nowo. Sportowiec cierpi na niedowład prawej
strony ciała, przykurcz w ręce, częściowy zanik mięśni, znacznie krótszą nogę i
kłopoty ze wzrokiem. Mimo to, lista biegów, które ukończył jest imponująca. Dariusz
Strychalski ma na swoim koncie m.in. bieg 320-kilometrową trasą WiedeńBratysława-Budapeszt, którą pokonał w pięciu etapach - dwukrotnie! Strychalski
założył fundację pod wymowną nazwą "Zwycięzca". Jej pierwszą podopieczną jest
Joanna Serdyńska z Poznania. Kiedyś biegała, dzisiaj - jak twierdzi - biegnie tylko
czas. Zanik mięśni stwierdzono 12 lat temu.

od 23. stycznia "Hiszpanka" historyczny, kryminał,
akcja…PREMIERA !!!

- Zanik mięśni można zatrzymać. A ja chcę pobiec. Jak mi się to uda, to z radości nie
będę chciała się zatrzymać. Wiem, że jest to realne. Lekarze i oddani fizjoterapeuci to
potwierdzają. Brakuje tylko pieniędzy na przeszczepienie komórek macierzystych i
dalszą fizjoterapię. Zmobilizuj mnie i nie pozwól poddać się chorobie. Potrzebuję
Twojego wsparcia. Razem nam się uda i dogonimy świat - mówi Asia.

od 30. stycznia "Pingwiny z
Madagaskaru" 2D i
3D… PREMIERA!!!

Dla Asi Dariusz Strychalski przebiegnie więc 500 kilometrów, zaczął w miejscowości
Łapy na Podlesiu, a skończy w Poznaniu. Trasa biegu dla Asi będzie przebiegać
m.in. przez Słupcę.

Trwa remont na Traugutta
Uwaga! Mamy ważny komunikat
Dramatyczny apel 103-latki
Album Przedszkolaka
Jesteśmy najstarsi w Polsce!
Obiecujący I nabór

opinie, komentarze
Astma (1)
Aromarta: http://aromaterapiaw praktyce.blogspot.co
m/2015/01/astma-domo wa-apteka-bez-chemii
.html Już niedługo...
Dropiński żąda przeprosin od starosty! (2)
sjsjs: Sam się facet nie osmieszaj i interpunkcji się
naucz, po nazwisku to po pysku
Parafianie donoszą na kurię (1)

- Darek zaplanował odcinek Konin-Września na sobotę 24 stycznia - mówi
słupczanin Michał Serdyński, mąż Asi. Planowo niepełnosprawny biegacz wyruszy z
Konina ok. 9:00. W Słupcy powinien się pojawić między 12 a 13. Do biegu mogą
dołączyć się także Słupczanie i biegacze z terenu powiatu.

Mieciu: He,he,he mogą im skoczyć na wałek to ich
przewiozą kawałek Porwali się z motyka na słońce
Czy kolęda jest potrzebna? (7)
Mieciu: Kolęda,kolęda to czas żniw dla
proboszcza.Dobry gospodarz ze żniw nie rezygnuje.
Pro_i-Nie-_boszcz: Ja znam wielu super kapłanów,
którzy w jednym domu przyjęli ofiarę (nie daninę) a w
innym ją...

Sąsiad zabija nam zwierzęta! (6)

Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać
aktualności prosto na
skrzynkę e-mail

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć akcje mogą tego dnia wziąć udział w zbiórce
pieniędzy lub wpłacić je na konto Fundacji Darka Strychalskiego "Zwycięzca", w
Banku PKO BP nr 26 1020 1156 0000 7502 0132 7527 z dopiskiem "Dla Asi".
Spotkajmy się w sobotę na trasie Biegu dla Asi!

Jest szansa dla jeziora Słupeckiego (1)
Andrzej Kiełbowicz: Jest szansa na to, gdyż jest
firma, która zajmuje się tym. Wystarczy zastosować
pro-biotyki....

Oceń artykuł
Ocena: 6.0/6 (1 gł.)

Imię:

animalss: Szanowni Państwo reporterzy!
Sprawdźcie teczkę p.R. (IPN Po 0029/2349 WUSW
w Koninie) a dowiecie się kim...

Dziewczyna z kalendarza Gazety Słupeckiej 2015 (1)
Maciek: █▬█ █ ▀█▀

Zobacz też:

Nazwisko:

Po pierwsze: gospodarka! (17)
akurt: Bo nasz ukochany poseł znalazł się na liście:
http://fakty.interia .pl/polska/news-rmf2 4gigantyczne-sum...

Email:

akurt: Zapraszamy wszystkich na marsz:
http://marsz13grudni a.pl/

Zapisz się »

rozkłady

wika: Pana tylko afery i afery interesują.Jak widać po
wyborach afery nie przeszkodziły mieszkańcom w
dokonaniu...

Rozkład jazdy PKS
Rozkład jazdy PKP

Słupeckie dzieci zagrożone? (1)

fotogalerie

wika: Ludzie!Ogarnijcie się, bo ile artykułów chcecie
pisać o toksycznych bransoletkach.Zapewn e jest
wiele bardziej...

Dodaj komentarz przez Facebook'a

polecamy

Dodaj komentarz
dyżury aptek
21.11 Apteka Rodzinna przy
Netto ul. Warszawska 16
22.11 Apteka Pod
Moździerzem, ul. 11
Listopada 12
23.11 Apteka Bliska, ul.
Pułaskiego 24a / Kopernika
24.11 Apteka Heureka, ul.
Sikorskiego 1
25.11 Apteka Dr Max, ul.
Berlinga 15
26.11 Apteka Pod
Moździerzem, ul. 11
Listopada 12
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Wyślij

najwyżej oceniane
5.5: Kto odpowiada za bezrobocie w
Słupcy? (21 gł.)
5.3: Dlaczego nie było konsultacji
społecznych? (40 gł.)
5.3: Ks. Tomasz Chlebowski. Po cóż
pościć? (27 gł.)
5.3: Zmarł ks. Karol Brud (8 gł.)
5.2: Replika prezydenckiego Tupolewa
stoi w ogródku (9 gł.)

komentowane

ludzie

Ankieta: Alternatywa dla

słupecka na twitterze
Tweety

młodych. Hip-Hop w
Słupcy? (66)

Gazeta Słupecka
@gazetaslupecka

Obserwuj
5 sty

W powiecie słupeckim nie będzie
protestów: Choć jeszcze kilka
tygodni temu wydawało się, że
pacjentom grozi ho...
bit.ly/1F8VnL8

Mikołajewski vs.
Grzeszczak (51)
Autor: Eugeniusz
Grzeszczak,Jerzy Mikołajewski

5.2: Napad na księdza (6 gł.)
5.1: Marsz Pamięci - Marsz Milczenia (23
gł.)
5.1: Studniówka w Zagórowie (7 gł.)

Wyróżniono Grzeszczaka
(43)

Gazeta Słupecka
@gazetaslupecka

Autor: Redakcja

29 gru

Beata Nadgrodkiewicz
dyrektorem MOSiR: Ten konkurs
rozpalał wyobraźnię mieszkańców
Słupcy. Ostatni raz tak emo...
bit.ly/1HVg4WV

5.1: Porwał swoją pracownicę?! (7 gł.)
Arleta Pleśniak
zapowiada zmiany (38)
Autor: MW

Rozwiń
Dlaczego wójt mówi
nieprawdę? (36)
Autor: Jarosław
Hendrysiak,Teodor Pryka

Gazeta Słupecka
@gazetaslupecka
Zobacz więcej >

17 gru

Tweetnij do @gazetaslupecka
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