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LOGinLAB za nami
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W so bo tę, 7 sierp nia, człon ko wie or -
ga ni za cji Child Gu ard Unit Po land do -
ko na li za trzy ma nia oby wa tel skie -
go 46-let nie go miesz kań ca Kro to szy -
na, któ ry umó wił się przez sieć na spo -
tka nie z 12-let nią dziew czyn ką. Męż -
czy zna zo stał prze ka za ny po li cji.

Child Gu ard Unit Po land to or ga -
ni za cja zrze sza ją ca człon ków na te re -
nie ca łe go kra ju, któ rej ce lem jest
zwal cza nie pro ce de ru pe do fi lii.
Na na gra niu udo stęp nio nym w me -
diach spo łecz no ścio wych po ka za no
roz mo wę z miesz kań cem Kro to szy -
na, któ ry przy znał się do te go, że
umó wił się z 12-let nią dziew czyn ką,
ma jąc peł ną świa do mość co do jej
wie ku. Na fil mie wi dać, że męż czy -
zna przy niósł na to spo tka nie plu szo -
we go mi sia, któ ry miał być pre zen -
tem dla 12-lat ki. 46-la tek po twier -
dził, że w in ter ne cie ko re spon do wał
rów nież z in ny mi dzieć mi. Człon ko -
wie Child Gu ard Unit Po land po in -
for mo wa li, że zna ją treść wy sy ła nych
przez nie go wia do mo ści wraz z na gi -
mi zdję cia mi. Męż czy zna zo stał prze -
ka za ny wro cław skiej po li cji.

– 7 sierp nia funk cjo na riu sze
z Ko mi sa ria tu Po li cji Wro cław -Krzy -
ki za trzy ma li 46-let nie go miesz kań ca
Kro to szy na, któ ry po dej rze wa ny jest
o po peł nie nie prze stępstw prze ciw ko
wol no ści sek su al nej i oby czaj no ści.
Z męż czy zną ak tu al nie pro wa dzo ne

są dal sze czyn no ści – po in for mo wał
sierż. szt. Krzysz tof Mar cjan z Ze spo -
łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Ko men dy
Miej skiej Po li cji we Wro cła wiu.

Chroń my dzie ci
Chroń my na sze dzie ci w świe cie

wir tu al nym tak, jak ro bi my to
w świe cie re al nym. Nie trze ba do te go
wca le ogrom nej wie dzy na te mat
kom pu te ra. Aby za pew nić na szym
dzie ciom bez pie czeń stwo, mu si my
jed nak wie dzieć o za gro że niach,
uświa da miać je so bie. Klu czem
do bez pie czeń stwa nie jest wca le
ochro na ro dzi ciel ska wpro wa dza na
na kom pu te rze, ale roz mo wa z dziec -
kiem. Pe do fi le ko rzy sta ją z ser wi sów
ogło sze nio wych i rand ko wych, szu ka -
jąc tam zgło szeń za miesz cza nych
przez dzie ci oraz umiesz cza jąc wła -

sne anon se. Po słu gu ją się tzw. chat ro -
oma mi, czy li wir tu al ny mi po ko ja mi
roz mów. Bar dzo czę sto uda ją
przy tym dziec ko, by ła twiej zy skać
za ufa nie swo jej ofia ry. Chęt nie ko rzy -
sta ją też z ko mu ni ka to rów (np. Ga -
du -Ga du, Tlen), czy li pro gra mów po -
zwa la ją cych na wir tu al ną, bez po śred -
nią roz mo wę z in ną oso bą w cza sie
rze czy wi stym. Pod czas in sta la cji ta -
kie go opro gra mo wa nia moż na do dać
swo je da ne do ka ta lo gu pu blicz ne go,
co ma uła twiać na wią zy wa nie no -
wych zna jo mo ści. Ko rzy sta jąc z te go
ka ta lo gu pe do fi le wy szu ku ją dzie ci.
Do sko na łym na rzę dziem dla pe do fi la
są rów nież stro ny www pro wa dzo ne
przez dzie ci oraz tzw. blo gi, czy li do -
stęp ne pu blicz nie wir tu al ne pa mięt -
ni ki. Bez wzglę du na to, ja kim in ter -
ne to wym na rzę dziem po słu ży się pe -
do fil, bę dzie on sta rał się stop nio wo
zdo by wać za ufa nie i sym pa tię dziec -
ka, oswa jać je ze so bą. Mo że w tym ce -
lu wy stą pić w ro li „do bre go wuj ka”,
któ ry wszyst ko ro zu mie i ak cep tu je.
Mo że uda wać ró wie śni ka. Stop nio wo
po zna jąc dziec ko, bę dzie się sta rać
do pro wa dzić do re al ne go spo tka nia.
W mia rę zdo by wa nia za ufa nia dziec -
ka, pe do fil mo że za cząć oswa jać je
z te ma ty ką sek su al no ści, po ka zy wać
ma te ria ły por no gra ficz ne. Zda rza się,
iż za pis ta kiej roz mo wy sta je się na -
rzę dziem szan ta żu. 

(FE NIX) 

KOBYLIN

Bezpieczeństwo priorytetem

W ostat nim cza sie na te re nie na sze -
go kra ju do szło do kil ku uto nięć.
W ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa
na akwe nach wod nych, ko by liń scy
po li cjan ci otrzy ma li sprzęt ra tun ko wy. 

Z wnio skiem do ty czą cym za ku pu
sprzę tu ra tu ją ce go ży cie wy stą pił rad ny
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie – Mar cin
Szu me ra. Pol ska od wie lu lat zaj mu je wy -
so kie miej sce w eu ro pej skich sta ty sty kach
uto nięć. Do naj częst szych przy czyn tra ge -
dii nad wo dą za li cza się przede wszyst -
kim: nie ostroż ność, bra wu rę, ką pie le
w miej scach za bro nio nych lub nie strze żo -

nych, prze ce nie nie swo ich moż li wo ści
oraz używ ki. W ubie głym ro ku aż 117
osób spo ży wa ło al ko hol przed uto nię -
ciem. 

Aby za dbać o jak naj więk sze bez pie -
czeń stwo w re jo nie akwe nów wod nych,
gmi na Ko by lin wy asy gno wa ła pie nią dze
na re ali za cję wnio sku zło żo ne go przez
rad ne go. Bur mistrz To masz Le siń ski
prze ka zał na rę ce Mar ci na Szu me ry
sprzęt w po sta ci czte rech ka mi ze lek ra -
tun ko wych, dwóch rzu tek ra tow ni czych
oraz dwóch boi ra tow ni czych. Sprzęt zo -
sta nie prze ka za ny Po ste run ko wi Po li cji
w Ko by li nie. (LE NA)

WROCŁAW

Mieszkaniec Krotoszyna 
chciał się umówić z 12-latką
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3Aktualności

30 lip ca w Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to -
szy nie od by ło się spo tka nie, któ re go
te ma tem by ła 77. rocz ni ca wy bu chu
Po wsta nia War szaw skie go. By ła to
bar dzo waż na lek cja dla mło dzie ży.

Ce lem spo tka nia by ło za po zna nie je -
go uczest ni ków z fak ta mi hi sto rycz ny -

mi, do ty czą cy mi Po wsta nia War szaw -
skie go. Omó wio ne zo sta ły tak że tra gicz -
ne oko licz no ści i kon tekst hi sto rycz no -
-po li tycz ny, któ ry to wa rzy szył po wstań -
com. To nie zwy kle cen na, ale i gorz ka
lek cja o prze szło ści. Wy da rze nie to ma
bar dzo szcze gól ne miej sce w hi sto rii na -
sze go kra ju. Każ de go ro ku wspo mi na my

nie praw do po dob ne bo ha ter stwo żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej, któ rzy wy stą pi li mi -
li tar nie prze ciw ko znacz nie moc niej -
szym si łom nie miec kie go oku pan ta.
Nie ste ty, zo sta li po zo sta wie ni sa mym
so bie i ska za ni na klę skę. W re zul ta cie
sła bo uzbro jo ne od dzia ły po wstań cze
przez 63 dni pro wa dzi ły sa mot ną wal kę
z prze wa ża ją cy mi si ła mi nie miec ki mi,
zakończoną ka pi tu la cją 3 paź dzier ni -
ka 1944 ro ku.

Mło dzież w trak cie za jęć wy ka zy wa ła
du że za in te re so wa nie i ak tyw ność. Ol -
brzy mie wra że nie zro bi ło na niej przy -
kład ne po świę ce nie wszyst kich bo ha te -
rów, któ rzy dla wol nej oj czy zny prze le wa -
li krew i od da li ży cie. Wspo mnie nie tych
wy da rzeń z jed nej stro ny wy wo łu je nie -
praw do po dob ną du mę, z dru giej zaś po -
czu cie bó lu wo bec ogro mu śmier ci
i znisz cze nia, ja kie spo tka ły War sza wę, jej
miesz kań ców i nie tyl ko. To spo tka nie by -
ło dla uczest ni ków kro to szyń skie go Huf -
ca Pra cy bar dzo waż ną lek cją pa trio ty -
zmu.

OPRAC. (LE NA)

HUFIEC PRACY 15-2

Lekcja patriotyzmu

 

Kro to szyń scy funk cjo na riu sze wy -
dzia łu kry mi nal ne go ujaw ni li upra -
wę ko no pi in dyj skich. Po li cjan ci za -
trzy ma li dwóch męż czyzn.

Funk cjo na riu sze wy dzia łu kry mi nal -
ne go kro to szyń skiej ko men dy zaj mu ją cy

się zwal cza niem prze stęp czo ści nar ko ty -
ko wej uzy ska li in for ma cje do ty czą ce
upra wy i po sia da nia ma ri hu any. Po li cjan -
ci prze pro wa dzi li ob ser wa cję kom plek su
le śne go po mię dzy Sul mie rzy ca mi, a Ujaz -
dem, gdzie rze ko mo mia ła znaj do wać się
upra wa ko no pi in dyj skich. Po kil ku go dzi -

nach dzia ła nia przy nio sły za mie rzo ny
efekt. Funk cjo na riu sze za uwa ży li po jazd,
w któ rym znaj do wa ło się dwóch męż -
czyzn. Kie ro wa li się oni na miej sce, w któ -
rym mia ła znaj do wać się upra wa. Za trzy -
ma no 20-let nie go męż czy znę, któ ry pla -
no wał pod lać ro śli ny. W trak cie prze szu -
ka nia oka za ło się, że mło dy męż czy zna
po sia da przy so bie wo re czek stru no wy
z za war to ścią su szu, któ ry po ana li zie oka -
zał się być ma ri hu aną.

Funk cjo na riu sze zna leź li na le śnej
po la nie trzy krze wy ma ri hu any, któ re za -
bez pie czy li. Na stęp nie uda li się z męż czy -
zna mi do ich miej sca za miesz ka nia
na prze szu ka nie. U jed ne go z nich w po -
miesz cze niu miesz kal nym funk cjo na riu -
sze od kry li ko lej ne wo recz ki z su szem.
Za bez pie czo no to war o łącz nej wa -
dze 22,07 g. 20-lat ko wie tra fi li do po li cyj -
nej ce li. Usły sze li za rzu ty upra wy ko no pi
in nych niż włók ni ste. Do dat ko wo jed ne -
mu z nich po sta wio no za rzut po sia da nia
środ ków odu rza ją cych. Obu męż czy -
znom gro zi do trzech lat po zba wie nia
wol no ści. (LE NA)

POLICJA

Odkryli uprawę marihuany

NA DRODZE

Kraksa na prostej drodze

12 sierp nia na dro dze Be ni ce -Sta ry -
gród do szło do groź ne go wy pad ku.
Kie row ca sa mo cho du stra cił pa no -
wa nie i ude rzył w przy droż ne drze wo.
Męż czy zna zo stał prze trans por to wa -
ny na od dział ra tun ko wy. Jak usta li ła
po li cja, pro wa dził po jazd po spo ży ciu
al ko ho lu.

Do ak cji ra tun ko wej przy stą pi ły
trzy za stę py Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie, je den z Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Be ni cach oraz Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. – Na miej scu
zda rze nia stwier dzo no, że sa mo chód
oso bo wy ude rzył w drze wo, prze ko -
zioł ko wał i ka wa łek da lej za trzy mał
się na ko łach. Oso ba, któ ra po dró żo -
wa ła tym po jaz dem, sa mo dziel nie go
opu ści ła przed przy by ciem służb ra -
tun ko wych. Stra ża cy – do cza su
przy by cia ZRM – po roz po zna niu sy -
tu acji przy stą pi li do udzie le nia
pierw szej po mo cy. W po jeź dzie odłą -

czo no aku mu la tor oraz za bez pie czo -
no wy ciek pły nów tech nicz nych.
Męż czy zna fi nal nie zo stał za bra ny
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go – wy po wia da się st. kpt. To -
masz Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Jak póź niej usta li li funk cjo na riu -
sze po li cji męż czy zna był w sta nie
nie trzeź wym. – Kie ru ją cy sa mo cho -
dem mar ki Ci tro en zje chał do przy -
droż ne go ro wu i na stęp nie da cho wał.
Zo stał prze trans por to wa ny do szpi ta -
la, stwier dzo no ob ra że nia po ni żej 7
dni oraz, że po ru szał się po jaz dem,
bę dąc w sta nie nie trzeź wym. Wy kry -
to w je go krwi 0,45 mg/l. Pro wa dzo -
ne jest wo bec nie go po stę po wa nie do -
ty czą ce pro wa dze nia po jaz du
pod wpły wem al ko ho lu i stwo rze nie
nie bez pie czeń stwa dro go we go – po -
in for mo wa ła Pau li na Po ta rzyc ka,
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie.

(FE NIX)
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7 sierp nia dwóch funk cjo na riu szy
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie zo sta -
ło skie ro wa nych do po mo cy w ga -
sze niu po ża rów w Gre cji. Łącz nie
z Pol ski wy ru szy ło 143 stra ża ków.

Kro to szyń scy stra ża cy – ogn. Krzysz -
tof Mar cin kow ski i mł. ogn. Prze my sław
Wól czyń ski – wy ru szy li po jaz dem spe -
cjal nym, wy po sa żo nym w za pas li nii wę -
żo wej i nie zbęd ny sprzęt słu żą cy do za -
pew nie nia za opa trze nia wod ne go.
Do wy jaz du do szło w związ ku z po ża ra -
mi la sów. W od po wie dzi na proś bę Gre -
ków, Pol ska skie ro wa ła do wal ki z ogniem
si ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w po sta ci: dwóch mo du łów GFFFV (mo -
du ły do ga sze nia po ża rów la sów z zie mi
z uży ciem po jaz dów) z Wro cła wia i Po -
zna nia, 143 stra ża ków i 46 po jaz dów.
W skład wiel ko pol skie go mo du łu GFFFV

wcho dzi 65 stra ża ków i 21 po jaz dów,
w tym po jaz dy ga śni cze, wę żo we, pom py
du żej wy daj no ści, qu ady, za ple cze lo gi -
stycz ne oraz sprzęt łącz no ści.

7 sierp nia po od pra wie z za stęp cą
wiel ko pol skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP st. bryg. Ja ro sła wem Za mel czy -

kiem, mo duł wiel ko pol ski wy je chał z Ko -
men dy Miej skiej PSP w Lesz nie i udał się
do Wro cła wia, gdzie na stą pi ła kon cen tra -
cja sił i środ ków. Od pra wę prze pro wa dził
za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP nad -
bryg. Adam Ko niecz ny. 

(LE NA)
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STRAŻ POŻARNA

Strażacy wyruszyli z pomocą do Grecji

Sens ży cia po le ga na tym, aby cie szyć
się z nie go i czy nić go pięk niej szym
dla każ dej ludz kiej isto ty. Wła śnie tak
po stę po wa ła w swo im ży ciu kol. Ste -
fa nia Te ra kow ska. Zmar ła 22 lip ca.

Ste fa nia Te ra kow ska by ła wy bit nie
za an ga żo wa na we wszyst kich dzia ła -
niach, w któ rych by ła ludz ka isto -
ta – uczeń w szko le, har cerz na obo zie,
ko le żan ka i ko le ga w pra cy za wo do wej,
w or ga ni za cjach związ ko wych i spo łecz -
nych. Każ de mu sta ra ła się przyjść z po -
mo cą. By ła po kor na wo bec sa mej sie -
bie – nie po kor na wo bec ota cza ją cej ją rze -
czy wi sto ści, wo bec krzyw dy, bez rad no ści
dru gie go czło wie ka. By ła wy bit nym czło -
wie kiem, wiel kim patriotą.

Uro dzi ła się 20 li sto pa da 1924 r.
w Ró żo po lu. Szko łę Po wszech ną ukoń -
czy ła przed wy bu chem II woj ny świa to -
wej w Ró żo po lu. W okre sie oku pa cji nie -

miec kiej by ła człon ki nią taj nej or ga ni za cji
mło dzie żo wej, Sza re Sze re gi”, gru pa „Od -
ro dze nie”. Peł ni ła służ bę łącz nicz ki mię -
dzy gru pą miej ską i wiej ską. Prze wo zi ła
ma te ria ły do dru ku mie sięcz ni ka „Dro go -
wskaz” oraz wia do mo ści z na słu chu ra -
dio we go „Ma ka”. Bra ła udział w taj nym
na ucza niu. Zbie ra ła żyw ność i pie nią dze
dla ro dzin jeń ców wo jen nych i obo zów
kon cen tra cyj nych. Do Sza rych Sze re gów
na le ża ła od 1940r. do koń ca woj ny. Po jej
za koń cze niu pod ję ła na ukę w Pań stwo -
wym Li ceum Pe da go gicz nym w Kro to -
szy nie, któ re ukoń czy ła w 1949r.
Od wrze śnia roz po czę ła pra cę w Szko le
Pod sta wo wej w Lu to gnie wie. W cza sie
pra cy ja ko mło da na uczy ciel ka sta ra ła do -
sko na lić swą wie dzę me ry to rycz ną i me -
to dycz ną z za kre su na ucza nych przez nią
przed mio tów. Ukoń czy ła Wyż szy Kurs
Wy cho wa nia Fi zycz ne go III stop nia;
osiem kur sów wa ka cyj nych z za kre su fi -

zy ki, che mii i ma te ma ty ki; Stu dium Na -
uczy ciel skie w Po zna niu – kie ru nek fi zy -
ka i ma te ma ty ka.

Na le ża ła do na uczy cie li no wa to rów
pe da go gicz nych, sto su jąc róż ne for my
pra cy dy dak tycz nej. Zor ga ni zo wa ła pra -
cow nię fi zy ki i po ma ga ła w jej wy po sa że -
niu w cie ka we środ ki dy dak tycz ne. Sa ma
wy ko ny wa ła plan sze, wy kre sy i mo de le.

Ak tyw nie pra co wa ła spo łecz nie
na rzecz śro do wi ska wiej skie go oraz dzie ci
i mło dzie ży. An ga żo wa ła się w pra cach sa -
mo rzą du, peł niąc funk cję rad nej przez
dwie ka den cje. W Ko le Go spo dyń Wiej -
skich spra wo wa ła funk cję se kre ta rza i kro -
ni kar ki. By ła ław ni kiem Są du Re jo no we go
w Kro to szy nie. By ła czyn ną człon ki nią ze -
spo łu folk lo ry stycz ne go w Lu to gnie wie.

Od lat dzie cię cych na le ża ła
do Związ ku Har cer stwa Pol skie go, a pra -
cu jąc ja ko na uczy ciel ka peł ni ła funk cję
opie kun ki dru ży ny har cer skiej i uczest ni -

czy ła w licz nych obo zach har cer skich. By -
ła człon kiem Sto wa rzy sze nia Sza rych Sze -
re gów na le żą ce go do Świa to we go Sto wa -
rzy sze nia Ar mii Kra jo wej.

Do Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go Kol. Ste fa nia Ty ra kow ska wstą pi ła, roz -
po czy na jąc swą pra cę pe da go gicz ną
w 1949 ro ku. W la tach 1980/81 peł ni ła
funk cję se kre ta rza Ra dy Spo łecz nej „Klu -
bu Na uczy cie li” w Kro to szy nie. Od mar -
ca 1983r. do mar ca 2002r. by ła pra cow ni -
kiem biu ra Za rzą du Od dzia łu ZNP, a tak -
że w tym cza sie peł ni ła funk cję skarb ni ka

Od dzia ło wej Sek cji Eme ry tów i Ren ci -
stów w Kro to szy nie. Na za słu żo ną eme ry -
tu rę prze szła w 1978r. Za czyn ną dzia łal -
ność w Sza rych Sze re gach w cza sie oku pa -
cji hi tle row skiej Kol. Ste fa nia Ty ra kow ska
zo sta ła przez pre zy den ta Rzecz po spo li tej
Pol skiej – w dniu 17 stycz -
nia 2001r. – mia no wa na na sto pień pod -
po rucz ni ka WP, a w dniu 11 grud -
nia 2003r. przez Mi ni stra Obro ny Na ro -
do wej na sto pień po rucz ni ka WP.

Za swo ją pra cę uzy ska ła na gro dy
i wy róż nie nia: Zło ty Krzyż Za słu gi
(1975r.), Me dal 40-le cia (1984r.), Zło tą
Od zna kę ZNP (1987r.), Me dal KEN
(1988 r.), Uzna nie za dzia łal ność na rzecz
oświa ty kro to szyń skiej (na 25-le cie pra cy
pe da go gicz nej), Krzyż Ar mii Kra jo wej
(1995 r.), Od zna kę We te ra na Walk o Nie -
pod le głość (1996 r.), Srebr ny Krzyż
za Za słu gi dla ZHP (1996 r.), Me dal Za -
słu żo ny dla ZNP (2000r.) – w ro ku ju bi -
le uszu 95-le cia ZNP.

Cześć jej pa mię ci, spo czy waj w po ko -
ju.

(RY SZARD BE LAK)

WSPOMNIENIE

Odeszła Stefania Terakowska

KROTOSZYN 

Ciekawa wizyta w urzędzie

5 sierp nia Urząd Miej ski w Kro to szy -
nie od wie dził To masz Paw łow ski. By -
ła to do kład nie 24. rocz ni ca je go
pierw szej wi zy ty w kro to szyń skim
ma gi stra cie.

To masz Paw łow ski zna ny jest sze rzej
ja ko To masz Wę drow ni czek. Męż czy zna
od trzy dzie stu lat po dró żu je po Pol sce
i skła da wi zy ty wo je wo dom, mar szał kom
wo je wództw, sta ro stom, pre zy den tom
miast, bur mi strzom i wój tom. Przy oka zji
spo tkań two rzy kro ni ki, któ re za wie ra ją

de dy ka cje, fo to gra fie, pod pi sy czy wi zy -
tów ki. To masz Paw łow ski ko lek cjo nu je
róż ne ga dże ty i pa miąt ki, któ re upa mięt -
nia ją każ dą z ta kich wi zyt.

Pierw szy raz To masz Wę drow ni -
czek od wie dził kro to szyń ski urząd 24 la -
ta te mu. Po sta no wił zja wić się po now nie
do kład nie w rocz ni cę te go wy da rze nia,
tj. 5 sierp nia. Przy oka zji spo tka nia po -
sta no wił przed sta wić bur mi strzo wi
Fran cisz ko wi Mar szał ko wi kro ni ki
z daw nych lat.

(LE NA)
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Miesz ka niec Kro to szy na zgło sił na -
szej re dak cji pro blem za nie czysz czo -
nej fon tan ny, któ ra znaj du je się
na te re nie ryn ku miej skie go. Jak po -
in for mo wał nas Urząd Miej ski w Kro -
to szy nie w naj bliż szym dniach kło -
pot ma zo stać roz wią za ny.

– Pod czas spa ce ru z dzieć mi
zwró ci łem uwa gę na bar dzo za nie -
czysz czo ną fon tan nę. Płyt ki po kry te
są bar dzo, ale to bar dzo śli ską ro ślin -
no ścią. Mo ja cór ka pra wie się na tym
osa dzie prze wró ci ła. Za uwa ży łem
rów nież, że in ne dzie ci tak że ma ją
pro ble my z utrzy ma niem rów no wa -

gi. Jest tam na praw dę nie bez piecz ne
i ma ło bra ku je do tra ge dii. Wi dać, że
in sty tu cja nad zo ru ją ca ten obiekt nie -
ste ty nie do pil no wa ła oczysz cze nia
fon tan ny. Wa run ki po go do we nie -
ste ty sprzy ja ją po wsta wa niu glo nów.
Pro szę o in ter wen cję – po in for mo -
wał miesz ka niec Kro to szy na.

Zwró ci li śmy się z proś bą o wy ja -
śnie nie tej sy tu acji do pra cow ni ków
Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie – Spró bu je my za jąć się tą spra wą
naj szyb ciej jak się da. Moż li we, że
naj póź niej na po cząt ku przy szłe go
ty go dnia zo sta ną wy łą czo ne 24 try -
ska cze, że by moż na by ło roz po cząć

pra ce prze czysz cza ją ce. Głów na fon -
tan na bę dzie ca ły czas czyn na. To
pra ca na oko ło 2-3 dni. Fir ma zaj -
mu ją ca się ty mi za da nia mi mu si
dys po no wać cza sem i od po wied ni -
mi si ła mi. Po spusz cze niu wo dy zo -
ba czy my, czy wy star czy użyć de ter -
gen tów lub che mii, aby pra ca zo sta -
ła do brze wy ko na na. Koszt te go
przed się wzię cia mo że wy nieść ok. 3
tys. zł – wy ja śnił Mi chał Ku rek, na -
czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko -
mu nal nej, Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INTERWENCJA

Miejska fontanna będzie wyczyszczona 
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Nie dziel ne po po łu dnie miesz kań cy
Ko by li na i oko lic po świę ci li szczyt ne -
mu ce lo wi. Peł na atrak cji im pre za
słu ży ła ze bra niu fun du szy dla po waż -
nie cho rej miesz kan ki oraz wy ra że -
niu so li dar no ści w nie rów nej wal ce.
Lo kal na spo łecz ność nie za wio dła.

17-let nia Na ta lia Spru ta z Ko by li na
w bar dzo mło dym wie ku zo sta ła sil -
nie po krzyw dzo na przez los. Już
w gim na zjum jej ner ki za ata ko wa ły
aż dwa ty py no wo two ru – rak bro -
daw ko wa ty oraz ja sno ko mór ko wy. To
sy tu acja wręcz nie spo ty ka na u dzie ci.
Ope ra cja, któ ra po zba wi ła dziew czy -
nę ner ki, zda wa ła się po cząt ko wo roz -
wią zy wać ca ły pro blem. Nie ste ty ko -
lej ne ba da nia po twier dzi ły oba wy
o na wrót cho ro by. Na sto lat ka przyj -
mo wa ła sil ne le ki, któ re z cza sem oka -

za ły się już bez sku tecz ne. W ce lu ra -
to wa nia ży cia Na ta lii ko niecz ne sta je
się za sto so wa nie środ ków dla do ro -
słych. Te ra pia ta jest jed nak bar dzo
kosz tow na, a dla dzie ci i mło dzie ży
nie pod le ga re fun da cji. Ro dzi na
zwra ca się za tem o po moc, gdyż wy -
ma ga ne 150 tys. zł prze kra cza ich
moż li wo ści. Z po mo cą przy by li jej są -
sie dzi – miesz kań cy Ko by li na i oko -
lic – któ rzy w nie dzie lę ze bra li się
przy or li ku na im pre zie cha ry ta tyw -
nej. Głów nym or ga ni za to rem był tu -
tej szy klub spor to wy „Ran ger”,
a w szcze gól no ści je go gło wa – To -
masz Wa ściń ski. Nic nie uda ło by się
jed nak bez za an ga żo wa nia lo kal nych
przed się bior ców oraz dy rek tor szko ły
pod sta wo wej i przed szko la – Ma rio li
Woj cie chow skiej. Wspól ny mi si ła mi
uda ło im się stwo rzyć im pre zę w peł -

ni cha ry ta tyw ną. Na zgro ma dzo nych
cze ka ły m. in. wy sta wa mi li ta riów
oraz prze jażdż ki po jaz da mi woj sko -
wy mi, sto iska ga stro no micz ne z piz -
zą, kieł ba są z gril la, ka wą, cia stem czy
wa tą cu kro wą, a tak że dmu cha ny za -
mek i in ne atrak cje dla naj młod szych.
Spor tow cy z klu bu „Ran ger” za chę ca -
li na to miast do ak tyw no ści fi zycz nej
po przez ae ro bik, po kaz wal ki wręcz

oraz – z cze go sły ną – tre nin gu Bul -
ga rian Bag, czy li ćwi czeń z wor kiem
buł gar skim. Licz nie ze bra na spo łecz -
ność lo kal na wspar ła nie tyl ko fi nan -
so wo, ale rów nież men tal nie Na ta lię,
któ ra po ja wi ła się na im pre zie, do da -
jąc jej otu chy w trud nej wal ce.
– Efekt pan de mii był dla nas wiel ką
nie wia do mą, mie li śmy oba wy, że
wie le osób bę dzie ba ło się tu taj zja -

wić, acz kol wiek fre kwen cja prze ro sła
na sze naj śmiel sze ocze ki wa -
nia – opty mi stycz nie oce nia To masz
Wa ściń ski. Szef klu bu „Ran ger” do ce -
nia też wspar cie pro fe sjo nal nych za -
wod ni ków sztuk wal ki – Ró ży Gu -
mien nej oraz Szy mo na Ka rol czy -
ka – któ rzy po świę ci li swo je przy go -
to wa nia na rzecz wspar cia dla Na ta lii,
Mal wi ny Gu mien nej, któ ra któ ra za -
pew ni ła sto isko ze zdro wą żyw no ścią,
po łą czo ne z pro fe sjo nal nym do radz -
twem, a tak że in struk tor ki zum by
Alek san dry Pa zo ły, za wsze sko rej
do po mo cy w wy da rze niach cha ry ta -
tyw nych. Męż czy zna uwa ża też, że
udział na sto lat ki w nie dziel nym wy -
da rze niu po mo że jej w zwal cze niu
cho ro by. – To jest mło da oso ba, któ ra
tak że ma po trze by pod wzglę dem
wy sił ku fi zycz ne go. Nie za wsze zdro -
wie jej na to po zwa la, ale sa ma obec -
ność wśród lu dzi od da ją cych się swo -
jej pa sji na pew no do da je jej otu chy
w dal szej nie rów nej wal ce – pod su -
mo wu je. (MS)

Na Bieżąco6 WTOREK, 17 sierpnia 2021

Za ba wa zor ga ni zo wa na przez Mar -
ket Bu dow la ny Pszczół ka Kro to szyn
do bie gła koń ca. Już w naj bliż szą śro -
dę po zna my jej zwy cięz cę. 

Ak cja by ła skie ro wa na dla uczniów
klas I -III szkół pod sta wo wych. Aby wziąć
w niej udział na le ża ło wy ko nać pra cę pla -
stycz ną przed sta wia ją cą wy ma rzo ny po -
kój. Na zwy cięz cę kon kur su cze ka wie le
atrak cyj nych na gród: re mont po ko ju dzie -
cię ce go, któ ry wy ko na ją Mar ket Bu dow la -
ny Pszczół ka oraz Daf -Mal Da riusz Fa bia -

now ski o war to ści 2500 zł, łóż ko dzie cię -
ce o war to ści 1000 zł, ufun do wa ne przez
Sa lon Me blo wy BE TA, vo ucher o war to -
ści 500 zł na za kup lam py do po ko ju oraz
lamp ki na biur ko od A -T Kro to szyn, biu -
ro dzie cię ce o war to ści 400 zł, ufun do wa -
ne przez Ado mix. 

Lau re ata kon kur su po zna my już
w naj bliż szą śro dę, dla te go za chę ca my
do śle dze nia fa ce bo oko we go pro fi -
lu – Mar ket Bu dow la ny Pszczół ka Kro to -
szyn – Cen trum Bu dow la ne Ba na szak. 

(LE NA)

NASZE AKCJE

Konkurs Pszczółki zakończony!

POD NASZYM PATRONATEM

Razem dla Natalii
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15 sierp nia z oka zji Świę ta Woj ska
Pol skie go w po nad 30 miej sco wo -
ściach od by ły się pik ni ki woj sko we
pod ha słem,, Zo stań żoł nie rzem RP”.
Na sta dio nie miej skim w Ko by li nie
moż na by ło zo ba czyć sprzęt woj sko wy
oraz wy stę py ar ty stycz ne i do wie dzieć
się o wie le więcej na te mat służ by
woj sko wej. Wy da rze nie przy cią gnę ło
tłu my miesz kań ców – nie tyl ko Ko by -
li na – ale rów nież ca łe go po wia tu kro -
to szyń skie go. Te go dnia od by ło się też
kil ka im prez to wa rzy szą cych.

W Ko by li nie sta wi li się przed sta -
wi cie le Woj ska Pol skie go: 6. Ba ta lio -
nu Re mon tu Lot nisk z Ja ro ci na, Woj -
sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Ka li -
szu, 124. Ba ta lio nu Lek kiej Pie cho ty
ze Śre mu, 125. Ba ta lio nu Lek kiej Pie -
cho ty z Lesz na z 12. Wiel ko pol skiej
Bry ga dy Obro ny Te ry to rial nej im.
gen. bryg. Sta ni sła wa Ta cza ka, Żan -
dar me ria Woj sko wa z Ża ga nia, 31.
Ba zy Lot nic twa Tak tycz ne go Po znań -
-Krze si ny, Cen trum Szko le nia Wojsk
Lą do wych z Po zna nia, 10. Bry ga dy
Ka wa le rii Pan cer nej im. gen. bro ni

Sta ni sła wa Macz ka ze Świę to szo wa.
Miesz kań cy mie li oka zję bez po śred -
nio po roz ma wiać z żoł nie rza mi na te -
mat ich służ by oraz za zna jo mić się
z ich sprzę tem woj sko wym, czy bro -
nią pan cer ną: ka ra bi na mi ma szy no -
wy mi, snaj per ski mi, ła zi ka mi, wo za -
mi opan ce rzo ny mi, czoł ga mi i wo za -
mi bo jo wy mi. Praw dzi wym wi do wi -
skiem był po kaz ak cji bo jo wej oraz
prze lot my śliw ców F -16. Dla za in te -
re so wa nych chę cią wstą pie nia w sze -
re gi Woj ska Pol skie go przy go to wa no
punkt re kru ta cyj ny. Żoł nie rze czę sto -
wa li miesz kań ców woj sko wą gro -
chów ką. Dzie ci mia ły oka zję spró bo -
wać swo ich umie jęt no ści na spe cjal -
nie przy go to wa nej strzel ni cy la se ro -
wej.  – Chciał bym bar dzo po dzię ko -
wać Ma riu szo wi Błasz cza ko wi – mi -
ni stro wi obro ny na ro do wej, Agniesz -
ce Gla biak – dy rek to ro wi ope ra cyj -
ne mu MON za moż li wość zor ga ni -
zo wa nia tej im pre zy w Ko by li nie.
Z oka zji świę ta Woj ska Pol skie go ży -
czę wszyst kim żoł nie rzom i pra cow -
ni kom cy wil nym sa mych suk ce sów
w służ bie, do bre go zdro wia i opty mi -

zmu. Niech służ ba oj czyź nie przy no -
si wam wszyst kim co dzien ne za do -
wo le nie i uzna nie – mó wił To masz
Le siń ski, bur mistrz Ko by li na.

W imie niu wo je wo dy wiel ko pol -
skie go prze mó wi ła je go za stęp czy ni
Ane ta Nie straw ska. – Świę to Woj ska
Pol skie go to upa mięt nie nie jed ne go
z naj więk szych zwy cięstw na sze go
orę ża –,, Cu du nad Wi słą”. Bi twy,
któ ra mia ła ol brzy mie zna cze nie dla
dal szej hi sto rii RP. Pol ska ar mia oca li -
ła kraj oraz Eu ro pę przed na wa łem
bol sze wi ków. Ta wy jąt ko wa rocz ni ca
jest po wo dem do du my dla wszyst -
kich oby wa te li na sze go kra ju. To
dzień hoł du składanego żoł nie rzom
wszyst kich for ma cji – po wie dzia ła
wi ce wo je wo da.

Pik ni ko wi Woj sko we mu to wa rzy -
szy ły rów nież in ne im pre zy jak: Mo to
Pik nik – zjazd mo to cy kli i pa ra da uli -
ca mi mia sta, tur niej strze lec ki o pu -
char bur mi strza Ko by li na, ak cja od -
da wa nia krwi, Fe sti wal Or kiestr Dę -
tych, wy stę py sce nicz ne uczniów, lo -
kal nych ar ty stów i po kaz Mi cha ła
Du bic kie go – mi strza Eu ro py
w Tim ber spor cie. (FE NIX)

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

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

POWIAT

Wojsko wkroczyło do Kobylina

NASZE AKCJE

Wyłoniono laureatów
Kil ka dni te mu roz strzy gnię to kon -
kurs ,,Lo dy taj skie, wra że nia raj -
skie”, or ga ni zo wa ny przez lo dziar nię
Rol ki u Nor ki. Wy grać moż na by ło
po trój ne vo uche ry na lo dy i ka wę. 

Aby wziąć udział w kon kur sie wy -
star czy ło w po ście kon kur so wym na pro -
fi lu Rol ki u Nor ki do dać w ko men ta rzu
swo je zdję cie. Do fo to gra fii moż na by ło
za po zo wać sa me mu, al bo z ro dzi ną czy
przy ja ciół mi. O wy gra nej de cy do wa ła
naj więk sza ilość po lu bień pod zdję ciem.
Oczy wi ście lau re aci mu sie li speł nić też
wszyst kie wa run ki okre ślo ne w re gu la -
mi nie. Lau re ata mi kon kur su zo sta li: Pa -
try cja Chle boś, Alek san dra Rot mann,
Ma te usz Kło poc ki, Mar le na Ta lar czyk,
Na ta lia Sta wic ka, Mał go rza ta Rot mann,
Agniesz ka Mar chlew ska i Wi told Blan -
dzi. Zwy cięz cy otrzy ma li vo uche ry dla
trzech osób na lo dy i ka wę w lo dziar ni
Rol ki u Nor ki. 

Rów no cze śnie przy po mi na my, że
wy twa rza nych cie ka wą me to dą, taj skich
lo dów mo że cie spró bo wać w Kro to szy nie
przy ul. Koź miń skiej 36. Mo że cie też
spraw dzać, co sły chać w lo dziar ni, od wie -
dza jąc jej fa ce bo oko wy pro fil – Rol ki
u Nor ki. 

(LE NA)



Przez ca ły ubie gły week end mi lic ki
ry nek zo stał za peł nio ny przez fa nów
mo bil nej ga stro no mi w ra mach Fe -
sti wa lu Sma ków Świa ta. Po pu lar ne
Fo od Truc ki, któ re przy by ły ze wszyst -
kich re gio nów kra ju, za pew ni ły bo ga -
tą ofer tę przy sma ków po pu lar nych
na ca łym świe cie. Or ga ni za to rem wy -
da rze nia był Ośro dek Kul tu ry w Mi li -
czu oraz Sma ki Świa ta Stre et Fo od.

Ideą fe sti wa lu jest pro mo wa nie stre et
fo odu oraz je dze nia w du chu
„slow” – przy go to wa ne go ze świe żych,
sta ran nie do bra nych pro duk tów. Na mi -
lic kim ryn ku by ła moż li wość skon su mo -
wa nia ta kich po traw jak: azja tyc kie pie -
roż ki na pa rze (le pio ne ręcz nie tra dy cyj ną
me to dą we dług ory gi nal ne go chiń skie go
prze pi su – przyp. red.), mek sy kań skie
bur ri to i qu esa dil la, spe cja ły kuch ni gó ral -
skiej wprost spod Ba biej Gó ry, bel gij skie

fryt ki, wło skie cia bat ty, lo dy taj skie czy ja -
poń skie su shi.

Dla dzie ci przy go to wa no dmu cha ną
zjeż dżal nię, za mek czy tor z prze szko da -
mi. Mo bil ne re stau ra cje na sta łe wpi sa ły
się w kra jo braz miast i mniej szych miej -
sco wo ści naj róż niej szych za kąt ków świa -
ta. Ich hi sto ria się ga XIX wie ku i jest zwią -
za na z za koń czo ną w Sta nach Zjed no czo -
nych woj ną se ce syj ną. Znisz cze nia i brak
prze jezd nych tras ko le jo wych na za cho -
dzie kra ju spra wi ły, że miesz kań cy mie li
znacz ne pro ble my z trans por tem żyw no -
ści, w tym po wszech ne go skład ni ka ów -
cze snej die ty, czy li wo ło wi ny. Na cie ka wy
po mysł roz wią za nia pro ble mu po wol ne -
go prze wo zu by dła wpadł wte dy znaj du ją -
cy się w Tek sa sie Char les Go od ni ght.
Dzię ki wy ko rzy sta niu sta re go, woj sko we -
go fur go nu stwo rzył on bo wiem pro to typ
współ cze sne go fo od truc ka zna ne go
pod na zwą „chuc kwa gon”. Wóz wy po sa -

żo ny w sprzę ty ku chen ne prze wo ził pro -
duk ty spo żyw cze, umoż li wia jąc tym sa -
mym zje dze nie cie płe go po sił ku kow bo -
jom, prze mie rza ją cym bar dzo dłu gie od -
le gło ści. Ko lej ne roz dzia ły ame ry kań skiej
hi sto rii fo od truc ków two rzy li tak że Wal -
ter Scott, któ ry sprze da wał w swo im wo -
zie ka nap ki i ka wę dzien ni ka rzom w mie -
ście Pro vi den ce. Z cza sem mo bil ne re -
stau ra cje na uli cach Sta nów Zjed no czo -
nych sta wa ły się co raz bar dziej po pu lar ne,
szcze gól nie w po ło wie XX w., gdy roz ra -
sta ły się przed mie ścia wiel kich me tro po -
lii, a na stęp nie w do bie pa nu ją ce go
od 2008 ro ku kry zy su go spo dar cze go.
Mod ne fo od truc ki stop nio wo opa no wa ły
rów nież Taj lan dię (okre śla ną mia nem
naj więk szej ulicz nej kuch ni świa ta), Wiel -
ką Bry ta nię, Niem cy i Bel gię. 

Po cząt ki mo bil nej ga stro no mii w pol -
skim wy da niu ko ja rzą się głów nie z la ta -
mi 90. XX w. i wzro stem po pu lar no ści
pro stych, szyb kich dań, ta kich jak za pie -
kan ki (zwłasz cza te za wie ra ją ce pie czar ki)
czy kur cza ki z roż na. Po 2000 ro ku asor -
ty ment re stau ra cji na kół kach zwięk szył
się i za czął obej mo wać tak że bur ge ry, tor -
til le, je dze nie mek sy kań skie czy mi ni piz -
ze. Dzie sięć lat póź niej ry nek fo od truc -
ków w Pol sce roz kwitł w peł ni, a wła ści -
cie le przy czep ser wu ją od tąd swo im
klien tom ory gi nal ne po tra wy z kuch ni
azja tyc kiej, we gań skiej, słod kie przy sma -
ki, a po nad to kuch nię na ro do wą i lo kal ną. 

(FE NIX)
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W mi nio ny pią tek na stą pi ło ofi cjal ne
otwar cie stre fy re lak su w kro to szyń -
skim par ku. Ja ko pierw sze z no wej
atrak cji sko rzy sta ły dzie ci uczest ni -
czą ce w pół ko lo niach or ga ni zo wa -
nych przez bi blio te kę. 

Głów nym za ło że niem stwo rze nia
stre fy wy po czyn ku by ło przy cią gnię cie
kro to szy nian do miej skie go par ku. Za in -
sta lo wa nych zo sta ło dzie sięć le ża ków
z ocyn ko wa nej sta li nie rdzew nej i drew na
jo dło we go. Wy ko na ła je fir ma Ju mat S. C.
z Trze bi ni. Po nad to w cią gu dnia moż na

ko rzy stać z dzie się ciu prze no śnych le ża -
ków, któ re w okre sie let nim bę dą do stęp -
ne w go dzi nach od 10.00 do 19.00. Cał -
ko wi ty koszt in we sty cji to 18 500 zł. 

W otwar ciu stre fy re lak su wzię ły
udział dzie ci uczest ni czą ce w pół ko lo -
niach, któ re or ga ni zu je miej ska czy tel nia.
Ma lu chy prze te sto wa ły le ża ki, wy słu chu -
jąc wier sza,, Rzep ka” Ju lia na Tu wi ma,
któ ry od czy ta ny zo stał przez bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka oraz po zo sta łych
go ści. Póź niej na po cie chy cze ka ła za ba wa,
nad któ rą czu wa ła ani ma tor ka. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Strefa relaksu otwarta
MILICZ

Poznawanie smaków świata

W dniach 20-22 sierp nia na wro -
cław skim sta dio nie od bę dzie
się VII Mię dzy na ro do wy Zlot Po jaz -
dów Ame ry kań skich Ame ri can Cars
Ma nia. Za ło ży ciel fir my Kar Moc, Ka -
rol Mo cy dlarz, jest jed nym z człon -
ków szta bu or ga ni zu ją ce go to wy da -
rze nie.

Ame ri can Cars Ma nia to wy da -
rze nie, na któ rym nie mo że za brak -
nąć żad ne go mi ło śni ka mo to ry za cji.
To naj więk sza te go ty pu im pre za
w Pol sce i jed na z naj więk szych w Eu -
ro pie. Łą czy ona kli mat mię dzy na ro -
do wych zlo tów mo to ry za cyj nych, tar -
gów bran żo wych oraz wy da rze nia re -
kre acyj ne go. Pod czas zlo tu moż na
po dzi wiać za rów no kla sycz ne od re -
stau ro wa ne, jak i no wo cze sne ma szy -
ny, mo to cy kle, truc ki oraz po jaz dy
mi li tar ne. Głów nym punk tem im -
pre zy jest wy sta wa po jaz dów ame ry -
kań skich, jed nak or ga ni za to rzy przy -
go to wa li mnó stwo atrak cji dla pu -
blicz no ści, a więc z pew no ścią każ dy
znaj dzie coś dla sie bie. 

Jed nym z człon ków szta bu or ga -
ni zu ją ce go Ame ri can Cars Ma nia jest
Ka rol Mo cy dlarz, za ło ży ciel Kar Moc.

Fir ma pod okiem Ka ro la dzia ła
od 2016 ro ku, wcze śniej pro wa dził ją
je go oj ciec. Ja kiś czas te mu od wie dzi -
li śmy Kar Moc z ka me rą i wła śnie
wte dy za się gnę li śmy wie lu cie ka -
wych in for ma cji na te mat dzia łal no -
ści fir my. Kar Moc zaj mu je się me cha -
ni ką po jaz dów. – Głów nie zaj mu je -
my się ukła da mi pa li wo wy mi, pom -
pa mi wtry sko wy mi do cią gni ków,
aut oso bo wych, bu sów. Wy ko nu je -
my też kom plek so wą ob słu gę po jaz -
dów z sil ni kiem Die sel, wy mia ną
kloc ków ha mul co wych czy roz rzą -
du – wy ja śnił Ka rol Mo cy dlarz. Wiel -
ką pa sją wła ści cie la fir my są po jaz dy
za byt ko we. – Je śli cho dzi o za in te re -
so wa nie za byt ko wy mi sa mo cho da -
mi – bar dzo ła two się tym za ra zić.

Za czę ło się od pierw szych na praw,
re mon tów sil ni ków w wie ko wych
po jaz dach kil ka lat te mu. Po pierw -
szych prze jażdż kach te go ty pu au ta -
mi, po wy ko na nych wcze śniej pra -
cach coś za czę ło się ro dzić. Ryk sil ni -
ka coś w so bie ma, a im star szy, tym
brzmi cie ka wiej. Póź niej ku pi łem
wła sny sa mo chód – po wie dział pod -
czas na gra nia za ło ży ciel fir my. Kro to -
szyń ski warsz tat przy cią ga pa sjo na -
tów za byt ko wych po jaz dów z co raz
dal szych re jo nów kra ju, któ rzy szu ka -
ją fa chow ców bę dą cych w sta nie wy -
re mon to wać ich au ta. 

Wraz z za ło ży cie lem Kar Moc za -
pra sza my na wro cław ski sta dion. Za -
kup bi le tu jest rów no znacz ny z wzię -
ciem udzia łu w lo te rii, w któ rej na -
gro dą głów ną jest Ford Mu stang GT.
Szcze gó ły im pre zy znaj dzie cie
na www.ame ri can car sma nia.pl oraz
na fa ce bo oko wym – Ame ri can Cars
Ma nia – Au ta z USA. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM 

KarMoc zaprasza na American Cars Manię!
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15 sierp nia to waż ny dzień w hi sto rii
na sze go kra ju. To jed no cze śnie rocz -
ni ca zwy cię skiej Bi twy War szaw skiej
z 1920 r. i Świę to Woj ska Pol skie go.
W tym ro ku w Kro to szy nie nie zde cy -
do wa no się jed nak na zor ga ni zo wa -
nie ofi cjal nych uro czy sto ści, tak jak
mia ło to miej sce w la tach ubie głych.

Bi twa war szaw ska zwa na po -
wszech nie Cu dem nad Wi słą ro ze -
gra ła się w dniach 13-15 sierp -
nia 1920 ro ku. Am ba sa dor bry tyj ski
w przed wo jen nej Pol sce, lord Ed gar
Vin cent D’Aber don, na zwał ją jed -
ną 18 prze ło mo wych bi tew w hi sto rii
świa ta. By ła de cy du ją cym mo men -
tem woj ny pol sko -bol sze wic kiej,
trwa ją cej od 1919 do 1921 ro ku.
W re zul ta cie II Rzecz po spo li tej uda ło
się za cho wać nie pod le głość oraz uda -
rem nić roz prze strze nie nie się na za -
chód Eu ro py re wo lu cji ko mu ni stycz -
nej. Gen. Mi cha ił Tu cha czew ski – do -
wód ca Fron tu Za chod nie go Ar mii
Czer wo nej – w ode zwie do swo ich
żoł nie rzy pi sał: „Bo ha ter scy żoł nie rze
Ar mii Czer wo nej! Nad szedł czas roz -
ra chun ku. Ar mia Czer wo ne go
Sztan da ru oraz ar mia dra pież ne go
Bia łe go Or ła sta nę ły na prze ciw sie bie
przed bo jem na śmierć i ży cie. Przez
tru pa Bia łej Pol ski pro wa dzi dro ga ku
ogól no świa to wej po żo dze. Na na -
szych ba gne tach przy nie sie my szczę -
ście i po kój pra cu ją cym. Na za -
chód!” – roz kaz do od dzia łów Fron tu
Za chod nie go nr 1423, Smo leńsk, 2
lip ca 1920 ro ku. 23 lip ca po wstał
w Smo leń sku Tym cza so wy Ko mi tet
Re wo lu cyj ny Pol ski (Po lrew kom)
z Ju lia nem Mar chlew skim i Fe lik sem
Dzier żyń skim na cze le, któ ry za in sta -
lo wał się póź niej w zdo by tym przez
bol sze wi ków Bia łym sto ku. W te re nie
or ga ni zo wa no ko mi te ty re wo lu cyj ne
i czer wo ne mi li cje, wpro wa dza ją ce

no we so wiec kie po rząd ki. Pol scy ro -
bot ni cy i chło pi nie ule gli jed nak agi -
ta cji ko mu ni stycz nej. Sku pi li się wo -
kół po wo ła ne go 24 lip ca Rzą du
Obro ny Na ro do wej. Pre mie rem zo -
stał w nim rol nik Win cen ty Wi tos,
przy wód ca par tii chłop skiej, zaś wi ce -
pre mie rem ro bot nik Igna cy Da szyń -
ski, li der Pol skiej Par tii So cja li stycz -
nej. Wi tos ode grał ogrom ną ro lę
w mo bi li za cji chło pów, ja ko naj licz -
niej szej war stwy spo łecz nej, do wal ki
w obro nie oj czy zny. 

Ar mia Czer wo na na cie ra ła
w dwóch roz bież nych kie run kach, co
sta ło się jed ną z przy czyn póź niej szej
klę ski bol sze wi ków. Pol ska by ła bo -
wiem tyl ko punk tem wy pa do wym
do ata ku na za chod nią i po łu dnio wą
Eu ro pę. Front Za chod ni Mi cha iła Tu -
cha czew skie go parł w kie run ku za -
chod nim na War sza wę z za mia rem
prze bi cia się do Nie miec. Na to miast
Front Po łu dnio wo -Za chod ni pod do -
wódz twem Alek san dra Je go ro wa skrę -
cał w kie run ku po łu dnio wo -za chod -
nim, by po zdo by ciu Lwo wa i Ga li cji
Wschod niej prze kro czyć Kar pa ty. Tu -
cha czew ski za mie rzał za ata ko wać
War sza wę z dwóch stron – je go głów -

ne si ły par ły na sto li cę Pol ski od wscho -
du, na to miast jed na z bol sze wic kich
ar mii mia ła ma new rem okrą ża ją cym
obejść War sza wę od pół no cy, prze pra -
wić się przez Wi słę pod Płoc kiem i za -
ata ko wać mia sto od za cho du. Do dat -
ko wym wspar ciem w wal ce o pol ską
sto li cę mia ła być tak że 1 Ar mia Kon na
Bu dion ne go, ata ku ją ca wte dy Lwów.
Tu cha czew ski do ma gał się skie ro wa -
nia jej w kie run ku War sza wy. Jed nak -
że sprze ci wi li się te mu do wód cy Fron -
tu Po łu dnio wo -Za chod nie go Je go row
i Sta lin, któ rzy chcie li za wszel ką ce nę
zdo być Lwów i ma sze ro wać szyb ko
na Wę gry. 

W bi twie war szaw skiej bra ło
udział od 113 do 123 tys. żoł nie rzy

po stro nie pol skiej i 104-114 tys.
po stro nie bol sze wi ków. Klu czo wą
ro lę w roz strzy gnię ciu te go star cia
ode grał ma newr Woj ska Pol skie go
znad Wie prza 16 sierp nia, któ ry
oskrzy dlił si ły Fron tu Za chod nie go
Ar mii Czer wo nej, przy jed no cze -
snym zwią za niu sił bol sze wic kich
na przed po lach War sza wy.

Za po my sło daw cę i re ali za to ra te -
go ma new ru uzna je się ów cze sne go
na czel ne go wo dza – Jó ze fa Pił sud -
skie go. Do tej po ry trwa ją w tej spra -
wie spo ry hi sto ry ków, po nie waż rów -
nie waż ną ro lę, a mo że na wet więk -
szą, ode grał gen. Ta de usz Roz wa dow -
ski, ja ko szef Szta bu Ge ne ral ne go
Wojsk Pol skich. Na wszyst kich roz ka -

zach ope ra cyj nych, od 12 do 16 sierp -
nia, wid nie je pod pis gen. Roz wa dow -
skie go, któ ry przez część hi sto ry ków
uwa ża ny jest za głów ne go ar chi tek ta
zwy cię stwa nad bol sze wi ka mi.

War to rów nież pa mię tać, że za -
rów no w sa mej bi twie, jak i w ca łej
woj nie wiel kie za słu gi po ło ży ły puł ki
z Wiel ko pol ski, mię dzy in ny mi zło -
żo ny z kro to szyń skich od dzia łów 12.
Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich (póź -
niej szy 70. Pułk Pie cho ty z Ple sze wa)
oraz sta cjo nu ją cy od 1921 r. w Kro to -
szy nie 56. Pułk Pie cho ty Wiel ko pol -
skiej (wcze śniej 2. Pułk Strzel ców
Wiel ko pol skich). Po za koń cze niu
zwy cię skie go po wsta nia wiel ko pol -
skie go z od dzia łów po wstań czych
utwo rzo no puł ki strzel ców wiel ko -
pol skich i prze rzu co no je na Kre sy
Wschod nie, gdzie od 1919 r. mia ły
miej sce star cia m. in. z bol sze wi ka -
mi. 2 Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich
zo stał skie ro wa ny do Bo bruj ska, a na -
stęp nie, już ja ko 56. Pułk Pie cho ty
Wiel ko pol skiej, prze by wał i wal czył
nad Be re zy ną i Pty czą. W bi twie war -
szaw skiej póź niej szy kro to szyń ski
pułk wcho dził w skład 14. Dy wi zji
Pie cho ty i zna lazł się na le wym skrzy -
dle gru py ude rze nio wej znad Wie -
prza. Pod czas ma new ru oskrzy dla ją -
ce go Ar mię Czer wo ną pułk szedł
przez Klet ni cę, Ko bu zy, Ła skrzew
i wziął udział w krwa wych wal kach
o Koł biel pod Miń skiem Ma zo wiec -
kim. Na stęp nie przez miej sco wo ści
Nur, Czy żew i Za mbrów do tarł – 24
sierp nia – do gra ni cy Prus Wschod -
nich i zo stał prze trans por to wa ny
do Brze ścia Li tew skie go. Stam tąd żoł -
nie rze ru szy li do wal ki pod Ko bry -
niem, La sko wem. 17 wrze śnia,
po cięż kim star ciu, od nie śli zwy cię -
stwo w re jo nie Be re zy i Bo sia cza, zdo -
by wa jąc Ba ra no wi cze, Snów i – prze -
mie rza jąc trakt miń ski – sfor so wa li
rze kę Ptycz. 15 paź dzier ni ka – wraz
z 55. puł kiem – za ję li Mińsk, z któ re -
go po za war ciu ro zej mu wy ru szy li
przez Stołp ce w re jon Mi ru, a na stęp -
nie do Nie świe ża.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Bitwa, która ocaliła Europę
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W nie dzie lę, 15 sierp nia, od był się Fe -
styn Ro dzin ny z oka zji 70-le cia obec -
no ści Sa le zja nów w Ciesz ko wie i od -
pu stu pa ra fial ne go. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li sze reg zna ko mi tych
atrak cji, któ re szcze gól nie po do ba ły
się dzie ciom. Był też czas wspo mnień,
bo ga tej hi sto rii i głę bo kiej re flek sji.

Im pre zę po prze dzi ła Msza Świę -
ta Od pu sto wa w pa ra fii pw. Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Ciesz ko wie. Przy po mnia no wier -
nym o wspól nej hi sto rii, 70- le cia
obec no ści za ko nu Sa le zja nów
w Ciesz ko wie, pa tro nach, si le wia ry,
i war to ściach chrze ści jań skich. O go -
dzi nie 13.30 roz po czął się bieg

na 2,2 km o Pu char św. Ja na Bo -
sko – za ło ży cie la za ko nu Sa le zja nów.
Ko lej ną czę ścią fe sty nu by ły zor ga ni -
zo wa ne tań ce in te gra cyj ne pro wa dzo -
ne przez mło dzież ora to ryj ną. Or ga -
ni za to rzy przy go to wa li dla dzie ci
kon kurs wie lo bo ju. Bra no udział
w na stę pu ją cych kon ku ren cjach: bieg
w wor kach na czas, rzu ca nie strzał ka -
mi do tar czy, wy ko na nie naj więk szej
ilo ści sko ków z uży ciem ska kan ki,
pro wa dze nie pił ki mię dzy pa choł ka -
mi. Na naj młod szych cze ka ła rów -
nież za ba wa w po sta ci ma lo wa nia
twa rzy. Mi lu siń scy mo gli sko rzy stać
z dmu cha nej zjeż dżal ni i zam ku.
W mię dzy cza sie trwa ła lo te ria fan to -
wa, w któ rej by ła moż li wość wy gra nia

sze re gu cie ka wych na gród, jak choć -
by ro wer, ta blet czy huś taw ka ogro do -
wa. Na za koń cze nie im pre zy od by ła
za ba wa ta necz na dla do ro słych,
na któ rej za grał ze spół DE XTER.

Sa le zja nie św. Ja na Bo sko są zna ni
ofi cjal nie ja ko To wa rzy stwo św. Fran -
cisz ka Sa le ze go. Są uzna ni w ko ście le
ja ko in sty tut kle ryc ki, na pra wie pa -
pie skim, od da ją cy się dzie łom apo -
stol skim i mi syj nym, a przede wszyst -
kim służ bie na rzecz mło dzie ży
i dzie ci. Przy by li na te re ny Pol skie
w 1898 r. Pierw szą ich pla ców ką był
za kład wy cho waw czy dla chłop ców
w Oświę ci miu. Do Ciesz ko wa za wi -
ta li w 1951 r. Pierw szym sa le zja ni -
nem był ks. Ma rian Ła szew ski.
Od tam tej po ry do dzi siaj pra co wa ło
w Ciesz ko wie kil ku dzie się ciu sa le zja -
nów. – Obec nie pra cu je tu taj trzech
sa le zja nów. Oprócz dusz pa ster stwa
pa ra fial ne go na pierw szym miej scu

sta wia ją oni dzie ci i mło dzież. Dzia ła
tak że Ora to rium Sa le zjań skie, dzię ki
któ re mu mło dzi lu dzie mo gą spę dzić
czas na mo dli twie, for ma cji sa le zjań -
skiej i za ba wie. Po ja wia się w nim re -
gu lar nie oko ło 50 osób, szcze gól nie
w so bo ty, Pręż nie dzia ła służ ba li tur -
gicz na, w któ rej po nad 20 chłop ców
słu ży przy oł ta rzu, a dziew czę ta za an -
ga żo wa ne są w scho li. W obec nym
ro ku 70-le cia sa le zja nów w Ciesz ko -
wie uda ło się zor ga ni zo wać dwa fe -
sty ny (z oka zji Dnia Dziec ka i oka zji
Ju bi le uszu – przyp. red.), trzy tur nu -
sy ty go dnio wych pół ko lo nii dla dzie -
ci oraz ko lo nie w Dźwi rzy nie
nad mo rzem. To wszyst ko jest moż li -
we dzię ki po mo cy od da nych osób,
któ rym sa le zja nie skła da ją ser decz nie
po dzię ko wa nia – mó wi li nam przed -
sta wi cie le za ko nu w Ciesz ko wie.

Za ło ży ciel sa le zja nów – św. Jan
Bo sko uro dził się 16 sierp nia 1815 r.

w ubo giej wiej skiej ro dzi nie w Bec chi
nie da le ko Tu ry nu, we wło skim Pie -
mon cie. Z do mu ro dzin ne go wy niósł
po boż ność i chęć do na uki. W 1835 r.
wstą pił do se mi na rium du chow ne go
w Chie ri i 6 lat póź niej otrzy mał świę -
ce nia ka płań skie. Ks. Bo sko po zna wał
sy tu ację mło dzie ży ży ją cej w Tu ry nie.
Był prze ra żo ny wi do kiem lu dzi mło -
dych bez pra cy i wy kształ ce nia. Wie lu
z nich, nie ma jąc za co żyć, scho dzi ło
na dro gę prze stęp czą. Ks. Bo sko po sta -
no wił stwo rzyć wa run ki, któ re po mo -
gą przy go to wać chłop ców do god ne go
do ro słe go ży cia. W dziel ni cy Val doc -
co za ło żył więc ora to rium, miej sce,
w któ rym mo gli się uczyć pi sać, czy -
tać, coś zjeść i po czuć się jak w praw -
dzi wym do mu. W 1859 r. ks. Jan Bo -
sko po wo łał do ży cia To wa rzy stwo św.
Fran cisz ka Sa le ze go – no we zgro ma -
dze nie za kon ne na zy wa ne po tocz nie
Sa le zja na mi Księ dza Bo sko. Zmarł 31
stycz nia 1888 r. w wie ku 73 lat.
W 1929 r. zo stał be aty fi ko wa ny przez
pa pie ża Piu sa XI, a 5 lat póź niej ka no -
ni zo wa ny. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Wiara, rodzina, tradycja
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W pią tek i so bo tę od by ły się za wo dy
w rzu tach do tar czy. Sta lo we trze ba
by ło mieć nie tyl ko lot ki, ale i ner wy.

Pierw sze go dnia w szran ki sta nę -
ły du ety. Oprócz umie jęt no ści waż ne
więc by ły też ta kie aspek ty jak współ -
pra ca i ko mu ni ka cja. Ry wa li zo wa no
w po dzia le na pa ry mę skie i żeń skie.
Wśród pa nów naj ko rzyst niej za pre -
zen to wa li się Se ba stian Stey er z To -
ma szem Roch man kow skim. Dru dzy
by li Prze my sław Mi siak i Pa tryk Ku -
char czyk. Trze cia lo ka ta przy pa dła
ex aequo dwóm dru ży nom – Kon ra -
do wi Paw łow skie mu i Sła wo mi ro wi
Ol szew skie mu oraz Mi cha ło wi Ma -
tu szew skie mu, któ re mu part ne ro -
wał Piotr Roch man kow ski. Zwy cięż -
czy nia mi zma gań dam skich oka za ły
się Syl wia Grześ ko wiak i We ro ni ka
Kar wik.

W so bo tę zaś ry wa li zo wa no in dy -
wi du al nie. Każ dy sa mo dziel nie mu -
siał zdo by wać wy so kie wy ni ki, two -
rzyć oka zje do fi ni szu i – przede
wszyst kim – ra dzić so bie z pre sją. To
naj le piej uda ło się Se ba stia no wi Stey -
ero wi. Moż na po wie dzieć, że ten za -
wod nik był w week end w fe no me nal -
nej for mie, zdo by wa jąc po dwój ną ko -

ro nę – sa mo dziel nie i w du ecie.
Zresz tą nie by ło to nie spo dzian ką, bo -
wiem Stey er był nie kwe stio no wa nym
fa wo ry tem dwu dnio wej ry wa li za cji.
Wi ce mi strzo stwo wy wal czył Le szek
Hof f man. Trze ci był Sła wo mir Ol -
szew ski, a czwar ty Mar cin Wojt ko -
wiak, re pre zen tu ją cy miej sco we Sto -
wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar -
ta. W zma ga niach ko biet mi strzy nią
zo sta ła Ewe li na Mo drze jew ska.
Na dru gim stop niu po dium upla so -
wa ła się An na Ko wal czyk (KLD).
„Brąz” ex aequo zdo by ły na to miast
in ne re pre zen tant ki gro du Kro to sa
Mar ta Paw lic ka oraz Syl wia Grześ ko -
wiak. Wśród fun da to rów na gród na -
le ży wy róż nić Kan ce la rię Wspar cia
Praw ne go, Ka mix Fi glo land, Pie ro -
gar nię Le ni wiec, Whi te Bu tik, Sklep
Mo to ry za cyj ny Paw lic ki, RT De sign,
Fach -Stol, Vic tus Ke bab, New tek Ilo -

na Grześ ko wiak, EX’S Sport, DM
Lar ry De sign, Nad le śnic two Kro to -
szyn, Stu dio Fry zur New Lo ok, Red
Lips De sign, SKA -MET, In ter mar che
Kro to szyn, NSZZ SO LI DAR NOŚĆ
przy Mah le czy Me blex -Ra wicz.
Miej sce do gry i moż li wość po si le nia
za pew ni ła na to miast Piz ze ria Ve nus,
na te re nie któ rej dar te rzy ry wa li zu ją
od kil ku mie się cy. Mi mo ry wa li za cji
ca ła im pre za prze bie gła w bar dzo po -
zy tyw nej at mos fe rze. – Ko lej ny raz
mi strzo stwa się po wio dły, za rów no
pod ką tem spor to wym jak i or ga ni za -
cyj nym – pod su mo wał Prze my sław
Paw lic ki, pre zes kro to szyń skie go sto -
wa rzy sze nia. – Rzecz ja sna Se ba stian
Stey er, ry wa li zu ją cy re gu lar nie w tur -
nie jach mię dzy na ro do wych był to po -
wym za wod ni kiem zma gań, co udo -
ku men to wał przy tar czy. Cie szy my
się, że po ja wi li się też in ni li czą cy się
w kra ju za wod ni cy, jak choć by Le -
szek Hof f man czy Sła wek Ol szew ski,
któ rzy tak że sta nę li na pu dle w sin -
glu. Tuż za po dium upla so wał się

Mar cin Wojt ko wiak, więc i na si
przed sta wi cie le mie li po wo dy do sa -
tys fak cji. W gro nie ko biet nie by ło
mo że aż tak du żej ry wa li za cji, ale wy -
gra ne oraz miej sca w czo łów ce z pew -
no ścią do da dzą za wod nicz kom jesz -
cze wię cej mo ty wa cji oraz wia ry we
wła sne umie jęt no ści. (…) Rzecz ja sna
dzię ku je my spon so rom oraz GL
KRO TO SZYN za pa tro nat i sta łe
pro pa go wa nie dar ta. Osob ne sło wa
kie ru ję w stro nę za rzą dza ją cych i pra -
cu ją cych w Piz ze rii Ve nus. Choć to
po czą tek na szej współ pra cy, uznać
trze ba, że obie stro ny świet nie wy -
wią zu ją się ze swo ich obo wiąz ków.

(MS)

POD NASZYM PATRONATEM

VI Otwarte Mistrzostwa Krotoszyna w Steel Darta
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W ostat nim cza sie te ni si ści re pre -
zen tu ją cy KS Kro tosz Kro to szyn ry -
wa li zo wa li w dwóch tur nie jach. Pod -
czas jed ne go z nich uda ło im się wy -
wal czyć dwa me da le.

W pierw szej ko lej no ści dwóch kro to -
szyń skich za wod ni ków ry wa li zo wa ło
w licz nie ob sa dzo nym tur nie ju w Sta wi -
szy nie. W za wo dach wzię li udział czo ło wi
za wod ni cy V li gi, jak rów nież gra cze wy -
stę pu ją cy na co dzień w roz gryw kach V -li -
go wych. Wy so ką pią tą lo ka tę za jął Bar tosz
Dą brow ski, któ ry na swo ją po zy cję za pra -
co wał aż w 13 po je dyn kach. War to wspo -
mnieć, iż Bar tosz we wstęp nej fa zie tur -

nie ju po ko nał trium fa to ra za wo dów.
Wraz z Dą brow skim do Sta wi szy na udał
się Se ba stian Sta niew ski. Se ba stian bar -
dzo do brze roz po czął roz gryw ki, uzy sku -
jąc pięć zwy cięstw w gru pie. Nie ste ty dru -
ga fa za gry nie wy pa dła już tak do brze
i po trzech wy rów na nych po je dyn kach,
któ re prze grał, mu siał za koń czyć swój
udział w tur nie ju.

Kro to szyń scy te ni si ści wy star to wa li
też w za wo dach w Mi li czu. Zwy cięz cą
tych roz gry wek oka zał się Sta ni sław Gdy -
nia. Trze cie miej sce za jął Ad rian Kos -
smann. Tuż za po dium upla so wał się Szy -
mon Drze wiec ki. 

(LE NA)

TENIS STOŁOWY

Sukcesy krotoszyńskich tenisistów 

W nie dzie lę, 8 sierp nia, od by ła się
ko lej na edy cja bie gu z prze szko da -
mi Ru na way Drog bruk Ju nior. Spor -
to wych emo cji nie bra ko wa ło.

Spor to wa im pre za dla dzie ci po wró ci ła
do na sze go mia sta po rocz nej prze rwie spo -
wo do wa nej pan de mią i to wa rzy szą cy mi jej
ob ostrze nia mi. W tym ro ku bieg od był się
przy ha li wi do wi sko wo -spor to wej przy ul.
Olim pij skiej. Do ry wa li za cji przy stą pi ło kil -
ka set dzie ci. W bie gu mo gły uczest ni czyć

dzie ci w wie ku od 4 do 13 lat. Za wod ni cy
zo sta li po dzie le ni na ka te go rie wie ko we. 

Ru na way Drog bruk Ju nior nie jest
jed nak zwy kłym bie giem. Ry wa li za cja to -
czy ła się na spe cjal nie przy go to wa nym to -
rze o dłu go ści ki lo me tra. Na tra sie,
uczest ni cy mu sie li po ko ny wać róż ne go
ro dza ju prze szko dy, ta kie jak rów z wo dą
czy rów no waż nie. Dzie ci mu sia ły też
wspi nać się po siat ce, ska kać w wor kach,
prze ci skać się przez ru ry i wie le in nych.
Przy prze szko dach na naj młod szych cze -

ka li stra ża cy, któ rzy słu ży li swo ją po mo cą
w ich po ko ny wa niu oraz dba li o bez pie -
czeń stwo. Dzie ci star to wa ły w kil ku na -
sto oso bo wych gru pach, a przed każ dym
star tem od by wa ła się roz grzew ka. 

Spor to wych emo cji na ca łej tra sie nie
bra ko wa ło. Ma li spor tow cy po ka za li nie -
zwy kłe za cię cie w po ko ny wa niu na po tka -
nych prze szkód. Na me cie każ de dziec ko
otrzy ma ło pa miąt ko wy me dal i drob ny
upo mi nek. Każ dy był prze cież zwy cięz cą,
bo po ko na nie ca łej tra sy nie by ło ła twym
za da niem. Otu chy do da wa li im jed nak
naj wier niej si ki bi ce, czy li ro dzi ny, któ re
gło śno do pin go wa ły mło dych adep tów
spor tu. (LE NA)

KROTOSZYN 

Dzieci kontra przeszkody 

Ko lej ny za wod nik kro to szyń skiej
Aka de mii Ta len tów roz po czął no wy
roz dział spor to wej ka rie ry. Mak sy mi -
lian Gen de ra za si li dru ży nę KGHM
Za głę bie Lu bin. 

Mak sy mi lian jest wy cho wan kiem
Aka de mii Ta len tów oraz uczniem
Szko ły Pod sta wo wej nr 8 im. M. Skło -
dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie. Pił -
karz zo stał wy po ży czo ny na rok
do KGHM Za głę bie Lu bin. Cie ka -
wost ką jest, iż Mak sy mi lian – uro -
dzo ny w ro ku 2009 – jest naj młod -
szym miesz kań cem in ter na tu klu bo -
we go. M. Gen de ra do łą czył do Igo ra
Or li kow skie go, któ ry prze tarł szla ki
młod szym ko le gom i dał świa dec two
świet nej pra cy wy ko ny wa nej w kro to -
szyń skim klu bie, co skut ku je dal szy -
mi trans fe ra mi. Ca ła spo łecz ność
Aka de mii Ta len tów trzy ma za pił ka -
rza kciu ki. Z ko lei Mak sy mi lian i je go
ro dzi ce dzię ku ją klu bo wi za la ta
współ pra cy. – Mak sy mi lian to bar -
dzo pra co wi ty i wy bie ga ny za wod -
nik, po sia da ją cy do brą kon tro lę
nad fut bo lów ką – oznaj mia do tych -
cza so wy tre ner chłop ca, Łu kasz
Rak. – Je śli na dal bę dzie twar do stą -
pać po zie mi i nie po my śli, że wy po -

ży cze nie do Mie dzio wych to szczyt
ma rzeń, wró żę mu zna ko mi tą przy -
szłość pił kar ską. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Gendera w Zagłębiu
Choć ju nio rzy kro to szyń skiej Astry
do łą czy li do li go wej ry wa li za cji do -
pie ro w po ło wie run dy, uda ło im się
zbli żyć do czo łów ki. Szcze gó ły te go,
jak pił ka rze wy ko rzy stu ją let nią
prze rwę zdra dził ich tre ner – Da wid
Ta lar czyk. 

Ze spół skła da się z za wod ni ków
z rocz ni ków 2003 i 2004. Ce lem tre -
ne ra od po cząt ku dzia łal no ści jest
przy go to wa nie mło dych pił ka rzy
do ewen tu al ne go przej ścia do dru ży -
ny se nio rów. Mi mo, iż ju nio rzy przy -
stą pi li do roz gry wek w po ło wie run -
dy, uda ło im się do go nić czo łów kę
i upla so wać się na trze ciej lo ka cie z bi -
lan sem bram ko wym 49: 17. Nie wąt -
pli wie jest to świa dec twem wiel kie go
po ten cja łu, ja ki drze mie w mło dych
spor tow cach. – Wy gra li śmy wie le
spo tkań, a ostat nie zdo mi no wa li śmy,
uzy sku jąc wy nik 15: 2 – wspo mi na
Da wid Ta lar czyk. 

Za rów no tre ner, jak i pił ka rze ma -
ją am bit ne pla ny na nad cho dzą cy se -
zon. – Chce my zdo być mi strzo stwo.
Chcę, aby moi za wod ni cy roz wi nę li
do mak si mum swo je umie jęt no ści,
gdyż są zdol ni i ma ją w so bie ta lent,
ale i po ko rę. Oprócz po dzie le nia się

z ni mi wie dzą pił kar ską, za le ży mi
na prze ka za niu im waż nych ży cio -
wych war to ści, aby by li do bry mi
ludź mi tak że w do ro słym ży ciu.
Sport ma uczyć i wy cho wy wać,
a mło dzież to przy szłość na ro -
du – wy ja śnia Ta lar czyk. 

Ju nio rzy wzno wi li już tre nin gi
oraz przy stę pu ją do spa rin gów. Nie
jest to ła twy czas dla mło dych pił ka -
rzy przez wzgląd na ogrom pra -
cy. – Przy go to wa nia idą cięż ko z te go
wzglę du, że ze spół jest na mak sy mal -

nych ob ro tach. Pił ka rze w okre sie
przy go to waw czym pra cu ją naj cię żej.
Wy ko nu je my jed nak do brą pra cę,
któ ra po win na za owo co wać od po -
wied ni mi wy ni ka mi w no wym se zo -
nie. W tym miej scu chciał bym po -
dzię ko wać wszyst kim, któ rzy nas
wpie ra ją. Oso bi ście dzię ku ję też mo -
jej dziew czy nie, ro dzi nie i przy ja cio -
łom, bo to dzię ki nim mam mo ty wa -
cję do pra cy i mo gę prze ka zy wać swo -
ją wie dzę da lej – pod su mo wał mło dy
szko le nio wiec. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Czy ciężka praca zaprocentuje?
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PIŁKA NOŻNA 

Astra wraca do gry

Kro to szyń ski ze spół za koń czył po -
przed ni se zon na dzie wią tej lo ka cie.
W ostat nim cza sie pił ka rze przy go -
to wy wa li się do roz po czę cia roz gry -
wek li go wych, a w dru ży nie za szło
kil ka zmian. 

Mi nio na run da wio sen na nie by ła do -
brym cza sem dla kro to szyń skiej Astry.
Szcze gól nie jej koń ców ka po wo du je nie do -
syt. Licz ne kon tu zje pił ka rzy spra wi ły
wów czas wie le trud no ści ka dro wych. Mi -
mo to, kro to szy nia nie w ostat nim po je dyn -
ku po ko na li Vit co vię Wit ko wo 2: 1. Astra
za koń czy ła roz gryw ki li go we na dzie wią tej
lo ka cie z do rob kiem 56 punk tów. 

W kro to szyń skim ze spo le na stą pi ło
kil ka zmian. Jed ną z naj bar dziej za ska ku -
ją cych in for ma cji by ło za koń cze nie ka rie -
ry pił kar skiej przez le gen dę Astry – Da -
riu sza Rey era. Po nad to tre nin gów
pod okiem Krzysz to fa Go ści nia ka ze

wzglę du na kon tu zje nie wzno wi li Szy -
mon Maj i Ja kub Na sal ski. 

Do kro to szyń skiej dru ży ny do łą czą
m. in. za wod ni cy Ogni wa Łą ko ci ny: Ka -
mil Mo tyl oraz wy cho wa nek Astry Kro to -
szyn – Ad rian Sój ka. Na bo isku zo ba czy -
my też Szy mo na Se ku lę z So ko ła Chwa li -
szew, któ ry po dob nie jak Sój ka, wcze śniej
grał w Astrze. Do ze spo łu Go ści nia ka do -
łą czy też To masz Mie dziń ski, któ ry jest
wy cho wan kiem Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp., ale w ostat nim cza sie za si lał Grom
Go li na. W dru ży nie po ja wi się no wy
bram karz – Bar tosz No wac ki z Rasz ko -
wian ki Rasz ków. Klub pro wa dzi po nad to
roz mo wy jesz cze z jed nym za wod ni kiem,
ale na osta tecz ną de cy zję w tej spra wie
trze ba nie co po cze kać. 

W naj bliż szy week end kro to szy nia -
nie ro ze gra ją pierw sze spo tka nie li go we.
Zmie rzą się z Po lo nią 1912 Lesz no.

(LE NA)

W ubie głym se zo nie koź miń ska dru -
ży na wy wal czy ła awans. Od naj bliż -
sze go week en du Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp., Astra Kro to szyn i Piast Ko by -
lin bę dą więc ry wa li zo wać na po zio -
mie V li gi. 

W mi nio nym se zo nie Orzeł ki
wy stę po wa ły w kla sie okrę go wej.
Nie był to ła twy czas dla pił ka rzy
przez wzgląd na pan de mię i to wa -
rzy szą ce jej ob ostrze nia. Pod ko niec
run dy wio sen nej koź mi nia nom uda -
ło się od ro bić stra ty i wy prze dzić Ja -
ro tę II Ja ro cin Wi ta szy ce, któ ry był
li de rem ta be li. Or ły za koń czy ły roz -
gryw ki na po zy cji li de ra z do rob -
kiem 78 punk tów, dy stan su jąc swo -
je go bez po śred nie go ry wa la o 7
oczek. Pod opiecz ni Ada ma Zie liń -
skie go po ka za li ogrom ną wo lę wal -
ki. – Suk ces w po sta ci awan su jest
re ali za cją ce lu, ja ki każ dy z nas na -
kre ślił so bie przed se zo nem. Nie by -
ło by te go, gdy by nie cięż ka pra ca
wie lu lu dzi, po cząw szy od za wod ni -
ków, któ rzy po świę ca jąc się dla do -
bra ze spo łu i klu bu udo wod ni li, że
chcą dą żyć do te go, aby ta dru ży na
ro sła w si łę. Wie le mo men tów tych
roz gry wek po ka za ło, że jest to te am
z praw dzi we go zda rze nia. To eki pa
pro fe sjo na li stów, któ ra w trud nych
mo men tach nie zwie sza ła głów,
a wręcz od wrot nie, jesz cze bar dziej
się roz krę ca ła, po ka zu jąc cha rak ter
i po ten cjał, któ ry nie zna gra -
nic – na pi sał w pod su mo wa niu za -
miesz czo nym na fa ce bo oko wym

pro fi lu Bia łe go Or ła tre ner Adam
Zie liń ski. 

Już w przy szły week end Or ły ro -
ze gra ją pierw sze spo tka nie w V li dze.
Pił ka rze wró ci li do tre nin gów 15 lip -
ca. W okre sie przy go to waw czym ro -
ze gra li sześć spo tkań spa rin go wych.
Od no to wa li zwy cię stwo nad Astrą
Kro to szyn, GKS -em Ja ra cze wo,
GKS -em Żer ków, zre mi so wa li z LKS -
-em Go łu chów oraz ule gli Ko ro nie
Pia ski i Ka ni Go styń. 

Z dru ży ny uby ło czte rech za wod -
ni ków. Mar cin Szym ko wiak za si lił
LKS Go łu chów. Ja kub Na my słow ski
prze rwał grę przez wzgląd na obo -
wiąz ki służ bo we. Ka rie rę pił kar ską
za koń czył Ro bert No wa kow ski. Z ko -

lei Ma te usz Lis za wie sił swo ją grę.
Dru ży nę w no wym se zo nie wes prze
też kil ku no wych pił ka rzy: Szy mon
Pa chol ski (CKS Zbiersk), Alan Ja -
now ski (Ja ro ta Ja ro cin) i Mi ko łaj Ko -
niecz ny (CKS Zdu ny). Tre nin gi
wzno wił Fi lip Oleś ków. Dwóch pił ka -
rzy ocze ku je na cer ty fi kat, a są to:
Olay wo la Ho lamz Ola mi de i Olayn -
ka Fran cis Ade so la. Obaj są Ni ge ryj -
czy ka mi. – Moż li wy jest jesz cze je -
den trans fer, obroń cy z trze cio li go wą
prze szło ścią, ale ocze ku je my jesz cze
na osta tecz ną de cy zję za wod ni -
ka – zdra dził szko le nio wiec. 

W naj bliż szy week end koź mi nia -
nie zmie rzą się z Ostro vią 1909
Ostrów Wlkp. (LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Orły rozpoczynają nowy rozdział

W nad cho dzą cym se zo nie V li gi pił -
ka rzy z Ko by li na nie po pro wa dzi już
Ja ro sław Plo ta. Je go miej sce za jął
Krzysz tof Ma tu szak, bę dą cy jed no -
cze śnie no wym de fen syw nym po -
moc ni kiem dru ży ny. 

39-la tek nie przy by wa do Pia sta
po raz pierw szy. W se zo nie 2011/12
re pre zen to wał bo wiem ko by liń skie
bar wy w III li dze. Obec ny skład ze -
spo łu zdo łał po znać rów nież ja ko je go
ry wal, kie dy to wy stę po wał w Sta li
Ple szew. Akli ma ty za cja na stą pi ła
więc bły ska wicz nie i nie sta no wi ła
żad ne go pro ble mu. Wraz z przy by -
ciem pił ka rza -tre ne ra Ma tu sza ka do -
szło też do kil ku in nych ro ta cji. Ze -
spół opu ścił Ma te usz Wa cho wiak,
któ ry stał się fut bo li stą Kro bian ki
Kro bia. Z wy po ży cze nia po wró cił zaś
Ma te usz Oli kie wicz, co bar dzo cie szy

no we go opie ku na ko by liń skiej dru ży -
ny. Po nad to Pia sto wi uda ło się po zy -
skać aż czte rech za wod ni ków Ja ro ty
Ja ro cin – Jac ka Pa cyń skie go, Szy mo -
na Gał czyń skie go, Mi ło sza Ko wal -
skie go oraz wła śnie tre ne ra Krzysz to -
fa Ma tu sza ka. No wi pił ka rze ma ją
sta no wić uzu peł nie nie dla trzo nu ze -
spo łu, któ ry po zo stał w Ko by li nie.
Dzię ki tym zmia nom dru ży nę Pia sta
ce chu je wy so ka ja kość spor to wa.

Szko le nio wiec mi mo po ten cja łu,
szcze gól nie ofen syw ne go, ja ki do -
strze ga w no wym klu bie, nie chce
wró żyć koń co wej po zy cji w ta be -
li. – Nie bę dę skła dał de kla ra cji, je śli
cho dzi o wy nik spor to wy, bo on za -
wsze jest jed ną wiel ką nie wia do mą.
Je dy ne co mo gę obie cać, to stwo rze -
nie ta kich wa run ków i roz wią zań
dru ży nie, któ re po zwo lą wal czyć
o trzy punk ty w każ dym me czu – in -
for mu je tre ner. Sta wia też na rów no -
wa gę mię dzy ata kiem i obro ną oraz
współ dzia ła nie ze spo łu. – Mo im ce -
lem jest zna le zie nie no wych moż li -
wo ści je śli cho dzi o bu do wa nie i fi na -
li za cję gry, ale przede wszyst kim też
zmia na świa do mo ści. W pew nych
mo men tach si ła ofen syw na mo że
być zgub na i nie mo że my za po mi nać
o grze de fen syw nej, o kon se kwen cji
i od po wie dzial no ści.

Fun da men tal nym za ło że niem
Krzysz to fa Ma tu sza ka oka zu je się kon -
tro la prze bie gu spo tka nia. Za do wo li
go na wet jed no bram ko wa prze wa ga,
do pó ki to je go eki pa bę dzie dyk to wać
wa run ki i na rzu ci wła sny styl prze ciw -
ni ko wi. Tre ner za mie rza też twar do
stą pać po zie mi i nie lek ce wa żyć ni ko -
go. Jak pod kre śla, ży cie na uczy ło go, że
w pił ce nie ma ni cze go pew ne go. Szko -
le nio wiec nie chce też ni ko go wy róż -
niać in dy wi du al nie. – Kie dy je den jest
go to wy wsko czyć za dru gim w ogień,
ase ku ro wać, na pra wiać błę dy – wte dy
wi docz na jest si ła ze spo łu. Je śli ko go -
kol wiek bę dę wy róż niał, to ca ły ze spół
ja ko jed ność – twier dzi tre ner Pia sta.
Star cia der bo we, któ re w tym se zo nie
ko by li nia nie sto czą z kro to szyń ską
Astrą oraz Bia łym Or łem z Koź mi na
Wlkp., Ma tu szak trak tu je jak wszyst -
kie in ne. Przy zna je, że choć ser ce mo -

że za bić wte dy moc niej, każ dy mecz
na le ży trak to wać z po wa gą i nie ma
spo tkań bar dziej lub mniej waż nych. 
Na le ży też za zna czyć, że no wy me ne -
dżer ko by liń skiej dru ży ny sta je
przed nie ła twym za da niem po go dze -
nia obo wiąz ków tre ner skich z grą
na bo isku, ja ko po moc nik. Pro po zy cję
do dat ko wej ro li roz pa try wał sto sun ko -
wo dłu go, lecz zde cy do wał się po do łać
wy zwa niu. Za po wia da naj lep sze moż -
li we wy bo ry w da nej sy tu acji, a po nad -
to li czy na po moc współ pra cow ni -
ków. – Być mo że wszyst kie go nie za -
uwa żę z bo iska, ale po to mam sze reg
bar dzo do świad czo nych za wod ni -
ków, by w od po wied nim mo men cie
wy ra zi li swo je zda nie. Za le ży mi
na tym, że by ze spół był jed no ścią, aby
ze so bą współ grał, na wet w ta kich
kwe stiach. Na pew no nie bę dę uni kał
roz mów z za wod ni ka mi. Je śli bę dą
mieć słusz ne spo strze że nia, prze my ślę
je i roz wa żę ich wpro wa dze nie – kwi -
tu je tre ner Pia sta Ko by lin. 

(MS) 

SPORT

Nowy trener Piasta stawia na jedność zespołu
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W mi nio ny week end Kro to szyn go -
ścił cross fi tow ców, któ rzy ry wa li zo -
wa li w dwu dnio wych za wo dach.
Spor to wych emo cji i atrak cji nie bra -
ko wa ło!

LO Gin LAB za go ścił na do bre w ka -
len da rzu im prez spor to wych od by wa ją -
cych się w na szym mie ście. Cross fi to we
świę to zor ga ni zo wa no w Kro to szy nie już
po raz siód my. Im pre za by ła tak że na gra -
dza na w or ga ni zo wa nych przez nas ple bi -
scy tach na spor to we wy da rze nie ro ku. Te -
go rocz nej edy cji to wa rzy szy ło ha sło,, Li ve
aga in bet ter – Żyj po now nie le piej”. Jest
to szcze gól nie waż ne mot to, zwłasz cza
bio rąc pod uwa gę pan de mię, z któ rą zma -
ga się ca ły świat. 

LO Gin LAB jest im pre zą eko lo gicz ną,
co moż na by ło za uwa żyć na każ dym kro ku,
za czy na jąc od kre atyw nej ka wiar ni, któ ra
mie ści ła się w ra tu szu i ser wo wa ła dar mo -
wą bio ka wę mar ki Wo se ba. Ku becz ki,
w któ rych ją po da wa no by ły oczy wi ście pa -
pie ro we. Pod czas im pre zy moż na by ło po -
znać wie le eko lo gicz nych roz wią zań (np.
po ja wił się elek trycz ny sa mo chód).

Przez dwa dni ry wa li za cji za wod ni -
kom to wa rzy szył upał, któ ry na pew no
nie uła twiał im za da nia. Cross fi tow cy
wal czy li w kil ku ka te go riach. Pierw sze go

dnia spor tow cy zmie rzy li się na no wo wy -
bu do wa nym sta dio nie. Wy bie ra jąc się
na LO Gin LAB moż na by ło oce nić efek ty
prac, któ re w ostat nim cza sie zo sta ły
prze pro wa dzo ne na Bło niu. 

Or ga ni za to rzy na ten dzień za pla no -
wa li tak że wy jąt ko wą nie spo dzian kę. Po -
po łu dniu na sce nie znaj du ją cej się na kro -

to szyń skim ryn ku po ja wił się Mi kro mu -
sic, w trzy oso bo wym, aku stycz nym skła -
dzie. Ar ty ści wy ko na li utwo ry z naj now -
szej pły ty, jak i do sko na le zna ne pio sen ki,
ta kie jak,, Ta kie go chło pa ka”, czy,, Tak mi
się nie chce”. Nie oby ło się bez bi su, gdyż
kro to szyń ska pu blicz ność by ła za chwy co -
na mu zy ką. 

Dru gie go dnia spor to we zma ga nia
od by wa ły się wy łącz nie na kro to szyń skim
ryn ku. Mi mo upa łu nie za bra kło wi dow -
ni, któ ra przy glą da ła się ko lej no wy ko ny -
wa nym ćwi cze niom oraz gło śno do pin go -
wa ła swo ich fa wo ry tów. 

Pod czas LO Gin LAb nie za bra kło
też mnó stwa atrak cji dla dzie ci. Od by ły

się warsz ta ty z graf fi ti. Naj młod si mo gli
po ma lo wać swo je twa rze, a z wie lo ma
za ba wa mi cze ka li na nich ani ma to rzy,
któ rzy za dba li o to, aby nikt nie mógł na -
rze kać na nu dę. 

W ka te go rii MEN+MEN trium fo -
wa ła dru ży na Vi bo Fit. Na dru gim miej -
scu upla so wał się du et We soł ki,
a na trze cim – Over the Top. W kon ku -
ren cji 25+35 naj lep szy ze spo łem oka za li
się Nie znisz czal ni. Za ni mi zna leź li się
ko lej no: Be st fit Ryb nik i Mło dzi Ty ta -
ni II. Ko lej ną ka te go rią by ły du ety mie -
sza ne Wo men & Men. Nie po ko na na
oka za ła się dru ży na UNI TED CI TIES.
Sre bro wy wal czył du et Spe cial For ces.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nął
te am Per fect Squ ad. Naj lep szy re zul tat
w ry wa li za cji in dy wi du al nej uzy skał
Eren Kim. Tuż za nim upla so wał się Pa -
tryk Se ku la. Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nął Da mian Be li ca. Stwo rzo no
też spe cjal ną ka te go rię, w któ rej mo gły
wy star to wać dzie ci. 

Or ga ni za to rzy we spół z part ne ra mi
i licz nym gro nem wo lon ta riu szy jak zwy -
kle przy go to wa li nie sa mo wi ty event, któ -
ry na pew no za pad nie w pa mię ci nie tyl ko
za wod ni ków, ale i miesz kań ców mia sta. 

(LE NA)

Fotogaleria na  www.glokalna.pl 

POD NASZYM PATRONATEM

LOGinLAB za nami


