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DZIŚ W NU ME RZE:
� HISTORIA

74. rocznica wyzwolenia
Krotoszyna 

Czytaj na str. 5

� WYDARZENIE

Rekonstrukcja walk
powstańczych 
w Sulmierzycach

Czytaj na str. 7

� PLEBISCYT

Nominacje w kategorii
SPORTOWA IMPREZA
ROKU 2018

Czytaj na str. 9

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� KULTURA 

Schola Cantorum
ponownie 
w naszym mieście

Czytaj na str. 14

� SPORT 

Siatkarski turniej 
z okazji rocznicy
wyzwolenia Krotoszyna

Czytaj na str. 16

23 stycz nia przed godz. 17.00
na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy
w Kro to szy nie ka ret ka po go to wia
przy wio zła pi ja ne go męż czy znę, któ -
ry od sa me go po cząt ku po by tu
w szpi ta lu za cho wy wał się agre syw -
nie, był wul gar ny, znie wa żał per so -
nel sło wa mi po wszech nie uzna ny mi
za ob raź li we.

Pa cjent zo stał za bra ny przez ra tow ni -
ków me dycz nych z jed nej z ulic w Koź mi -
nie Wlkp. Gdy ka ret ka przy je cha ła
na miej sce we zwa nia, przy męż czyź nie le -
żą cym na uli cy obec ni by li po li cjan ci. 56-
la tek w chwi li przy jaz du ra tow ni ków był
nie przy tom ny, czuć by ło od nie go al ko hol.

– Po przy wie zie niu na Szpi tal ny Od -
dział Ra tun ko wy dy żu ru ją ca le kar ka za -
wia do mi ła po li cję, że pa cjent jest nie bez -
piecz ny dla oto cze nia i upo jo ny al ko ho -
lem, stwa rza za gro że nie dla per so ne lu
i in nych pa cjen tów – czy ta my w oświad -
cze niu Sła wo mi ra Pa ła sza, rzecz ni ka pra -
so we go SP ZOZ w Kro to szy nie. – Po pro -
si ła o in ter wen cję. Przy by ły pa trol od mó -
wił za bra nia pa cjen ta na ko men dę, uzna -
jąc, że nie ma do te go wska zań, i opu ścił
szpi tal. Pa cjent zo stał przy ję ty, po da no

mu le ki, pod da no dia gno sty ce. W ba da -
niu krwi stwier dzo no bar dzo wy so kie stę -
że nie al ko ho lu. W chwi li odłą cza nia kro -
plów ki, po godz. 18.00, męż czy zna ude -
rzył ra tow nicz kę w twarz. W tym mo -
men cie zo sta ła na ru szo na nie ty kal ność
cie le sna funk cjo na riu sza pu blicz ne go
pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo -
wych. Po now nie we zwa no po li cję, któ ra
tym ra zem za bra ła ze so bą męż czy znę
do wy trzeź wie nia. Ra tow nicz ka me dycz -

na po tym ata ku zo sta ła przy ję ta na od -
dział, zba da na, wy ko na no jej ko niecz ną
dia gno sty kę, wy pi sa no do do mu.
W ostat nim cza sie to już dru gi atak na ra -
tow ni ka me dycz ne go przez upo jo ne go al -
ko ho lem pa cjen ta. Czło wiek ten w znacz -
ny spo sób za kłó cił pra cę od dzia łu, za gra -
żał oto cze niu. 

W pier wot nej czę ści oświad cze nia
rzecz nik pra so wy szpi ta la po ku sił się tak -
że o opi nię na te mat re ak cji po li cjan tów

na ca łe zda rze nie. – W na szej oce nie, gdy -
by po li cja mo gła pod czas pierw szej in ter -
wen cji za brać ze so bą pa cjen ta do wy -
trzeź wie nia lub za pew nić bez pie czeń -
stwo per so ne lo wi pod czas po by tu pa cjen -
ta na SOR -ze, tej nie bez piecz nej sy tu acji
moż na by ło by unik nąć. Po pro si my Ko -
men dę Po wia to wą Po li cji w Kro to szy nie
o wspól ne prze ana li zo wa nie tej sy tu acji
i wy pra co wa nie za sad współ pra cy
w ewen tu al nych, po dob nych sy tu acjach

w przy szło ści – oświad czył, póź niej jed -
nak uzna jąc tę wy po wiedź za zbyt nie for -
tun ną. Jak pod kre ślił, nie mia ła one na ce -
lu dys kre dy to wa nia ko go kol wiek i zo sta ła
usu nię ta z pier wot ne go oświad cze nia.

Za trzy ma ne mu męż czyź nie 25
stycz nia zo sta ły po sta wio ne za rzu ty pro -
ku ra tor skie, do ty czą ce na ru sze nia nie ty -
kal no ści cie le snej funk cjo na riu sza pu -
blicz ne go, za co gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści do lat trzech, a tak że znie wa że -
nia funk cjo na riu sza pu blicz ne go, któ ry
to czyn jest za gro żo ny po dob ną ka rą. De -
cy zją pro ku ra tu ry za sto so wa no wo -
bec 56-lat ka do zór po li cyj ny, po rę cze nie
ma jąt ko we i za kaz opusz cza nia kra ju. 

Zwró ci li śmy się rów nież do ofi ce ra
pra so we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie z proś bą o oce nę in ter wen -
cji po li cji w szpi ta lu. – Co do tre ści
oświad cze nia nie bę dę się wy po wia dał.
Zo sta ło już spro sto wa ne, więc nie chcę
tu taj oce niać pa na rzecz ni ka pra so we go.
Po li cjan ci by li obec ni w szpi ta lu, to praw -
da, ale stwier dzi li, że w tam tym mo men -
cie nie by ło pod staw do za trzy ma nia te go
pa na – oznaj mia Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy KPP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

SZPITAL

Pijany pacjent uderzył ratowniczkę!
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24 stycz nia w Bi blio te ce Pu blicz nej
w Zdu nach zor ga ni zo wa no pre lek cję
na te mat dzie jów po wsta nia wiel ko -
pol skie go na Zie mi Kro to szyń skiej.
Spo tka nie pro wa dził Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne -
go im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro -
to szy nie. Przy go to wa no tak że wy sta -
wę po świę co ną zwy cię skie mu po -
wsta niu. 

Kro to szyn znaj do wał się na po łu -
dnio wym od cin ku fron tu, któ ry po wstał
po za ję ciu Zdun przez pol skich po wstań -
ców. Mia sto zo sta ło wy zwo lo ne 3 stycz -
nia 1919 ro ku przez kom pa nię z Ja ro ci na.
Po wstań cy za ję li rów nież Bo row ni cę
i Cha chal nię. Po wsta ła w ten spo sób li nia
obron na (pod le ga ją ca ko men dzie woj sko -
wej w Kro to szy nie), wio dą ca od Ru dy
wzdłuż gra ni cy ślą skiej aż do gra ni cy po -
wia tu odo la now skie go. 

Po wy co fa niu się kom pa nii ja ro ciń -
skiej Zdu ny ubez pie cza ły ko lej no kom pa -
nie z Ostro wa, Kro to szy na i Roz dra że wa.
W sa mym mie ście z ini cja ty wy ks. Mie -
czy sła wa Jaś kow skie go utwo rzo no Straż
Lu do wą, zło żo ną z 30 lu dzi pod kie row -
nic twem Wi cher kie wi cza.

Wkrót ce po opusz cze niu Kro to szy na
Niem cy roz po czę li kon cen tra cję więk -
szych sił woj sko wych w oko li cach Ciesz ko -
wa, przy go to wu jąc się do ofen sy wy. Stro na
pol ska, chcąc opóź nić atak, za trzy ma ła 12
Niem ców z Kro to szy na ja ko za kład ni -
ków. 8 stycz nia pod ję to pró bę per trak ta cji
z si ła mi nie miec ki mi w Ciesz ko wie. 

W no cy z 29 na 30 stycz nia 1919 si -
ły nie miec kie roz po czę ły ak cję za czep ną
pod Zdu na mi. Wła śnie tam, do kład nie 1

lu te go, pod czas pa tro lu zgi nął kpr. Fran ci -
szek So wiń ski. Był to pierw szy po le gły po -
wsta niec kro to szyń ski. Wal ki o Kro to szyn
na si li ły się w okre sie od 6 do 21 lu te -
go 1919. 6 lu te go Niem cy opa no wa li
Zdu ny. Mia sta bro ni ła kom pa nia z Roz -
dra że wa. Pod czas tej wal ki zgi nę ło 17 po -
wstań ców z Roz dra że wa i miesz ka niec
Zdun, czło nek miej sco wej Stra ży Lu do -
wej – Sta ni sław Ma słow ski.

Po wstań cy w dniach 7 i 9 lu te go pró -
bo wa li prze pro wa dzić ak cję od bi cia Zdun,
nie ste ty bez sku tecz nie. Naj bar dziej krwa -
we i cięż kie star cia na fron cie na si li ły
się 16 lu te go, kie dy Niem cy, wspie ra ni
przez po ciąg pan cer ny, pod ję li nie uda ną
pró bę zdo by cia Kro to szy na. W tym dniu
bo ha ter stwem za sły nął po wsta niec Lu -
dwik Zie le ziń ski, któ ry wy sa dził w po wie -
trze tor po mię dzy bud ką ko le jo wą
w Perzy cach a Zdu na mi. Na to miast od 18
do 21 lu te go po wstań cy bo ha ter sko bro ni -
li Bo row ni cy. Zgi nę ło kil ku na stu pol skich
żoł nie rzy. Niem cy zgro ma dzi li w tym
miej scu spo ro sprzę tu, w tym po ci ski ga zo -
we, ar ty le ryj skie oraz mio ta cze min.

21 lu te go na stą pi ło za wie sze nie bro -
ni. Wią za ło się to z pod pi sa nym 16 lu te go
w Tre wi rze ukła dem o prze dłu że niu ro -
zej mu mię dzy Ententą a Niem ca mi, obej -
mu ją cym rów nież front w Wiel ko pol -
sce. 8 mar ca usta lo no tym cza so wą li nię
gra nicz ną, prze bie ga ją cą mię dzy Zdu na -
mi a Perzy ca mi. Obo wią zy wa ła ona
do cza su wej ścia w ży cie po sta no wień
Trak ta tu Wer sal skie go, na mo cy któ re go
Zdu ny zna la zły się w gra ni cach no wo na -
ro dzo ne go, nie pod le głe go pań stwa pol -
skie go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY
Trzeba pamiętać o zwycięskim powstaniu



W okre sie ni skich tem pe ra tur oraz
opa dów śnie gu kie row cy po win ni
zwra cać bacz ną uwa gę na to, by ich
po jaz dy by ły wy czysz czo ne przed wy -
ru sze niem w dro gę. Dla te go też funk -
cjo na riu sze kro to szyń skiej ko men dy
prze pro wa dzi li ak cję „Czy sta szy ba”.

Zi mą, gdy dość szyb ko zmie nia ją się
wa run ki at mos fe rycz ne, na le ży za dbać
o do brą wi docz ność pod czas jaz dy sa mo -
cho dem. Funk cjo na riu sze kro to szyń -
skiej po li cji, we współ pra cy z Wo je wódz -

kim Ośrod kiem Ru chu Dro go we go
w Ka li szu, prze pro wa dzi li ak cję „Czy sta
szy ba” w ra mach kam pa nii in for ma cyj -
no -edu ka cyj nej „Do jedź(my) bez piecz -
nie do ce lu”. 

Mar z ną cy deszcz, opa dy śnie gu, mi -
nu so we tem pe ra tu ry – wszyst ko to zo bo -
wią zu je do pod ję cia dzia łań pro fi lak tycz -
nych. Wo bec pa nu ją ce go w ostat nich
dniach mro zu po li cjan ci pod czas kon tro li
sta nu tech nicz ne go sa mo cho dów roz da -
wa li skro bacz ki do szyb, ufun do wa ne
przez WORD w Ka li szu.

Po li cja przy po mi na, że na na sze bez -
pie czeń stwo na dro dze wpływ ma bar dzo

wie le czyn ni ków, jak choć by wiel kość
i kształt okien, lu ster ka ze wnętrz ne i we -

wnętrz ne, wy cie racz ki szyb, urzą dze nia
od mra ża ją ce szy by, kształt fo te li i ich wła -
ści we usta wie nie, a na wet ko lor nad wo -
zia. Bar dzo waż ne jest usta wie nie i od po -
wied nie uży wa nie świa teł. Na le ży je sto -
so wać zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra -
wo o ru chu dro go wym. 

Układ kie row ni czy, za wie sze nie
i od po wied nie opo ny za pew nia ją wła -
ści wą przy czep ność do pod ło ża oraz
wła ści we kie ro wa nie po jaz dem. Nie -
zwy kle istot ny jest układ ha mul co wy
wraz z ukła da mi ko ry gu ją cy mi (ABS)
i wspo ma ga ją cy mi si ły ha mo wa nia
(BAS) oraz ele men ty sys te mu kon tro li
to ru jaz dy (ESP).

(NO VUS)
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Akcja „Czysta szyba”
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W Kro to szyń skiej Izbie Rze mieśl ni czej
od by ło się spo tka nie in for ma cyj ne
na te mat zmian w prze pi sach ubez pie -
cze nio wych oraz skar bo wych. Uczest ni -
czył w nim Jan Mo siń ski – po seł RP z ra -
mie nia Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Spo tka nie pro wa dzi li Do na ta Szo piń -
ska -Frąsz czak z od dzia łu Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych w Ostro wie Wlkp. oraz
przed sta wi cie le Urzę du Skar bo we go w Kro -
to szy nie. Obec ni by li tak że Jó zef Ja nusz kie -
wicz – pre zes Kro to szyń skiej Izby Rze mieśl -
ni czej oraz An drzej Skrzyp czak – kie row nik
Biu ra Po wia to we go ARiMR w Kro to szy nie. 

Roz ma wia no m. in. oprze pi sach ZUS do -
ty czą cych ma łych za kła dów prze my sło wych
i firm jed no oso bo wych, o po dat ku od dzia łal -
no ści go spo dar czej, o prze pi sach skar bo wych,
oudo god nie niach dla mi kro przed się bior ców.

– Dzię ku ję pa nu pre ze so wi Jó ze fo wi Ja -
nusz kie wi czo wi oraz An drze jo wi Skrzyp cza -
ko wi, któ rzy za pro si li mnie na spo tka nie
z rze mieśl ni ka mi – mó wił po seł Mo siń -
ski. – Wdro że nie „Ma łe go ZUS -u” czy „e -
-skład ki” to dzia ła nia ma ją ce na ce lu uszczel -
nie nie sys te mu fi skal ne go w pań stwie oraz
po moc oby wa te lom w rze tel nym roz li cza niu
się i do ku men to wa niu ścież ki za wo do wej, że -
by nie by ło pro ble mów z uzy ska niem eme ry -
tu ry. Za wsze no we prze pi sy bu dzą oba wy, po -

nie waż zde rza ją się z prak ty ką. Cza sem się to
nie za zę bia, bo teo ria swo je, a prak ty ka swo je.
By ło wie le py tań o te prze pi sy, dla te go zor ga -
ni zo wa no to spo tka nie. Po pro si łem o wspar -
cie me ry to rycz ne od dział ZUS w Ostro wie
Wlkp. oraz Urząd Skar bo wy w Kro to szy nie.

Par la men ta rzy sta stwier dził, że przez
ostat nie czte ry la ta w sej mie nie by ło sil ne go
ak cen tu wo bec li de rów rze mio sła, któ rzy za -
bie ga ją o in te re sy tej bran ży. – Rze mio sło to
istot na war tość do da na, je śli cho dzi
o PKB – oznaj mił po seł. – Pan pre mier Mo ra -
wiec ki ma wie dzę oisto cie rze mio sła, ale uwa -
żam, że na le ża ło by przy bli żyć je mu oraz mi ni -
strom re sor to wym po ja wia ją ce się pro ble my.
Jest po mysł, że by prze nieść to do świad cze nie
z Kro to szy na i roz po cząć cykl spo tkań in for -
ma cyj nych z rze mieśl ni ka mi na te re nie okrę -
gu ka li sko -lesz czyń skie go. Pokil ku ta kich kon -
fe ren cjach w in nych mia stach zor ga ni zu je my

spo tka nie w War sza wie, gdzie po ja wią się mi -
ni stro wie – ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej, edu ka cji oraz go spo dar ki.

„Ma ły ZUS” to prze pi sy obo wią zu ją ce
od 1 stycz nia. Je śli przy cho dy za ubie gły rok
z dzia łal no ści go spo dar czej da ne go przed się -
bior cy nie prze kra cza ją trzy dzie sto krot no ści
mi ni mal ne go wy na gro dze nia (63 tys. zł
za rok 2018), mo że on pła cić ob ni żo ne, pro -
por cjo nal ne do przy cho du skład ki na ubez -
pie cze nia spo łecz ne. 

„E -skład ka” obo wią zu je już od 1 stycz -
nia 2018. Przed się bior cy oraz oso by sa mo
za trud nio ne wszyst kie skład ki opła ca ją jed -
nym zwy kłym prze le wem na in dy wi du al ny
nu mer ra chun ku skład ko we go. Ozna cza to,
że za miast trzech al bo czte rech prze le wów
wy ko nu je się tyl ko je den. Po no si się przez to
niż sze kosz ty.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Ze spół Szkol no -Przed szkol ny nr 9, Spo -
łecz na Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. św.
Ur szu li Le dó chow skiej w Po zna niu Spo -
łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go,
Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz
Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych UAM za -
pro si ły uczniów szkół pod sta wo wych
klas V -VI wo je wódz twa wiel ko pol skie go
i ich opie ku nów do wzię cia udzia łu
w Uczniow skim Sym po zjum Ma te ma -
tycz nym. 

Oprócz szkół z Po zna nia i oko lic wzię li
wnim udział ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 w Koź mi nie Wlkp. wraz z na uczy ciel ką
ma te ma ty ki – Ali cją Gaw roń ską, a tak że
z Ze spo łu Szkół nr 5 w Ja ro ci nie.

Uczniow skie Sym po zjum Ma te ma tycz -
ne zo sta ło ob ję te ho no ro wym pa tro na tem
Wiel ko pol skie go Ku ra to ra Oświa ty, Mar szał -

ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go oraz
Dzie ka na WSE UAM. Ce lem przed się wzię -
cia by ła po pu la ry za cja ma te ma ty ki wśród
uczniów i do sko na le nie na uczy cie li. 

Ucznio wie i na uczy cie le wy słu cha li
re fe ra tów: „Szy fry, czy li jak ukryć wia do -
mo ści”, „Ele men ty teo rii gra fów” i „Zło ty
po dział”. Po nad to dla na uczy cie li dr To -
masz Przy by ła i dr hab. Mi chał Kli chow -
ski z Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych
przy go to wa li wy kład „Gdzie w mó zgu
jest ma te ma ty ka?”.

Ucznio wie uczest ni czy li tak że w warsz -
ta tach i kon kur sie, w któ rym suk ces od niósł
uczeń koź miń skiej Trój ki. Ro bert Woj to wiak
za jął bo wiem pierw sze miej sce. Naza koń cze -
nie sym po zjum wszy scy wy słu cha li wy kła du
po pu lar no nau ko we go dra Bar tło mie ja Bzdę -
gi „Geo me tria punk to wa mas”.

OPRAC. (NO VUS)

Za ku pio ny trzy la ta te mu przez Straż
Miej ską w Kro to szy nie au to cho dzik
był czę sto wy ko rzy sty wa ny na spo tka -
niach w szko łach czy przed szko lach,
jak rów nież na roz ma itych fe sty nach.
Wy jeż dżał tak że na go ścin ne wy stę py
do przed szko li w gmi nie Zdu ny. 

Wzwiąz ku zin ten syw nym użyt ko wa -

niem za szła ko niecz ność uzu peł nie nia ta -
bo ru. Jed nym z no wych po jaz dów jest au -
to bus. Po raz pierw szy uży to go na za ję -
ciach zdzieć mi wtrak cie pół ko lo nii or ga ni -
zo wa nych przez CSiR Wod nik. Mło dzi słu -
cha cze po zna li pod sta wo we za sa dy ru chu
dro go we go, w czym po mógł tak że in ny na -
by tek – ra dio wóz Stra ży Miej skiej.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Przyszłość polskiego rzemiosła

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Wzięli udział 
w sympozjum
matematycznym

KROTOSZYN

Nowy zakup straży miejskiej
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5Wydarzenie

W śro dę, 23 stycz nia, ob cho dzi li -
śmy 74. rocz ni cę wy zwo le nia Kro to -
szy na spod oku pa cji hi tle row skich
Nie miec. W na szym mie ście jak co
ro ku od by ły się uro czy sto ści upa -
mięt nia ją ce tam to wy da rze nie.

Wła dze mia sta i po wia tu, rad ni oraz
przed sta wi cie le or ga ni za cji kom ba tanc -
kich i szkół zło ży li sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów pod ta bli cą na ra tu szu, upa mięt -
nia ją cą przy wód ców Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go w po wie cie kro to szyń skim:
An to nie go Pia czyń skie go ps. Ma ria Ja zło -
wiec ki (de le ga ta rzą du RP na po wiat), ka -
pi ta na Edwar da Bącz kow skie go ps. Ta ta
(in spek to ra re jo no we go AK), pod po rucz -
ni ka Jó ze fa Pu kac kie go ps. Wik tor (sze fa
Szta bu In spek to ra tu AK), pod po rucz ni -
ka Ste fa na Ku rzaw skie go ps. Ka li na (ko -
men dan ta Ob wo du AK). Wszy scy zo sta -
li za mor do wa ni w obo zie Ża bi ko wo
w 1944 ro ku.

Wią zan ki kwia tów zło żo no rów nież
przy ta bli cy znaj du ją cej się na ul. Prze my -
sło wej. Upa mięt nia ona bo ha ter ską
śmierć trzech ochot ni ków bio rą cych
udział w wal kach o wy zwo le nie Kro to szy -
na – An to nie go Ga łec kie go, An to nie go
Klim cza ka i Ka zi mie rza Chy bę.

W wy ni ku roz po czę cia na po cząt -
ku 1945 ro ku wiel kiej ofen sy wy Ar mii
Czer wo nej i od wro tu wojsk hi tle row -
skich 18 stycz nia miesz ka ją cy w Kro to -
szy nie Niem cy roz po czę li ewa ku ację. 23
stycz nia nad cho dzą ce ze wscho du woj -
ska ra dziec kie, na le żą ce do I Fron tu
Ukra iń skie go, zmu si ły prze by wa ją ce
w Kro to szy nie od dzia ły nie miec kie
do wy co fa nia się.

Niem cy, opusz cza jąc w pa ni ce mia -
sto, po sta no wi li znisz czyć to ry i in ne
obiek ty ko le jo we, aby utrud nić Ar mii
Czer wo nej dal szy marsz na za chód, jed -
nak na po tka li opór zor ga ni zo wa ny
przez 30 ko le ja rzy pod ko men dą Le ona

Bro dy (żoł nie rza AK). Ko le ja rze dys po no -
wa li bro nią zdo by tą z nie miec kie go po cią -
gu, wy ko le jo ne go przez nich pod Du rzy -
nem. Ma jąc po zy cje obron ne na te re nie
ce giel ni, hi tle row cy prze pro wa dzi li atak
wzdłuż na sy pu po mię dzy ul. Koź miń ską
a pa ro wo zow nią. Ko le ja rze, wspar ci ra -

dziec kim czoł giem, od par li na cie ra ją cych
Niem ców, a cięż kie ra ny od niósł w tej wal -
ce Ed mund Spy cha ła.

Jed no cze śnie do Kro to szy na zbli ża ła
się szpi ca wojsk ra dziec kich. We dług re la -
cji pa mię ta ją cych te wy da rze nia miesz -
kań ców na uli cach mia sta do szło do nie -
licz nych walk z nie miec ki mi ma ru de ra -
mi, któ rzy mie li na wet znisz czyć je den
z ra dziec kich wo zów pan cer nych. Po pa -
nicz nej uciecz ce Niem ców ppor. AK Wła -
dy sław Kę dzier ski ps. Lech, na cze le gru -
py oko ło 80 osób, zło żo nej z oca la łych
z nie miec kich aresz to wań żoł nie rzy AK
i ochot ni ków, za jął cen trum mia sta jesz -
cze przed przy by ciem na ry nek wojsk so -

wiec kich. Po po wi ta niu Ro sjan ich do -
wód ca prze ka zał ko men dę nad mia stem
ppor. Kę dzier skie mu, któ ry, zna jąc za gro -
że nie, nie ujaw nił swo ich związ ków z AK.
Ro sja nie nie po zo sta li w Kro to szy nie dłu -
go i ru szy li da lej na za chód w kie run ku
Ko by li na (zdo by te go 23 i 24 stycz nia).
Zgro ma dze ni na ryn ku miesz kań cy od -
śpie wa li hymn i „Ro tę”, a Cze sław Pia secz -
ny (żoł nierz AK) za wie sił bia ło -czer wo ną
fla gę na kro to szyń skim ra tu szu. Na ry nek
za czę to rów nież zno sić od na le zio ną
w mie ście broń.

W no cy z 23 na 24 stycz nia ppor. Kę -
dzier ski zor ga ni zo wał ochot ni czy od dział
w ce lu za bez pie cze nia mia sta przed wy -
co fu ją cy mi się żoł nie rza mi nie miec ki mi.
Ran kiem 24 stycz nia gru pa 17 ochot ni -
ków pod do wódz twem An to nie go Ga łec -
kie go wy ru szy ła na pa trol roz po znaw czy
do Sta re go Kro to szy na, po su wa jąc się ul.
So wiń skie go w kie run ku to rów ko le jo -
wych Kro to szyn -Ostrów Wlkp. Od dział
zo stał za ata ko wa ny z bro ni ma szy no wej
i ręcz nej z za bu do wań ce giel ni. Pod czas
prze rwy w ostrza le Po la cy pró bo wa li
zmie nić za ję tą po zy cję, jed nak Niem cy
szyb ko wzno wi li atak, za bi ja jąc An to nie -
go Ga łec kie go, Ka zi mie rza Chy bę i An to -
nie go Klim cza ka. Wpar ciem dla ata ku ją -
ce go ce giel nię od dzia łu oka zał się przy -
pad ko wo ra dziec ki czołg, któ ry nad je chał
od stro ny Koź mi na Wlkp. Je go po ja wie -
nie się po zwo li ło na wy par cie Niem ców
z umoc nio nych po zy cji obron nych.

Te go sa me go dnia od dział kro to szyń -
ski zo stał zmu szo ny do obro ny przed po -
su wa ją cą się od stro ny Ostro wa Wlkp.
stra żą przed nią dy wi zji Her mann
Göring. Ppor. Kę dzier ski zda wał so bie
spra wę, że nie licz ne i sła bo uzbro jo ne od -
dzia ły ochot ni cze nie ma ją szans w wal ce
z hi tle row ski mi woj ska mi pan cer ny mi,

zor ga ni zo wał więc obro nę na przed po -
lach Kro to szy na i roz po czął dzia ła nia po -
zo ru ją ce. Utwo rzył sieć ru cho mych sta -
no wisk z bro nią ma szy no wą i roz ka zał im
szyb kie prze miesz cza nie się na sa mo cho -
dach wzdłuż wy zna czo nej li nii obro ny. 

Niem cy, prze ko na ni o tym, że Kro to -
szyn zo stał już opa no wa ny i umoc nio ny
przez So wie tów, omi nę li mia sto od stro ny
po łu dnio wej i pół noc nej. Hi tle row cy ca ły
czas by li spy cha ni przez po dą ża ją ce za ni -
mi woj ska Ar mii Czer wo nej, któ rych
część wje cha ła do Kro to szy na. Omi ja jąc

mia sto, for ma cje nie miec kie star ły się 25
stycz nia na li nii Wró że wy -Be ni ce -Ra ci bo -
rów z ra dziec ki mi od dzia ła mi pan cer ny -
mi. By ło to naj więk sze star cie w re jo nie
Kro to szy na, któ re za koń czy ło się nie wiel -
kim i krót ko trwa łym suk ce sem hi tle row -
ców. Wal ki na Zie mi Kro to szyń skiej trwa -
ły aż do koń ca stycz nia 1945 ro ku.

W tym cza sie Szpi tal Miej ski przy ul.
Bo lew skie go udzie lał po mo cy cho rym

i ran nym w wal kach to czo nych na Zie mi
Kro to szyń skiej, a tak że tym przy wo żo -
nym z dal szych od cin ków fron tu. Do pra -
cy w la za re cie i zor ga ni zo wa nych na te re -
nie mia sta am bu la to riach wo jen nych
PCK zgła sza ła się ochot ni czo kro to szyń -
ska mło dzież. Am bu la to ria mie ści ły się
przy ul. Koł łą ta ja, Ka li skiej, Mic kie wi cza,
Pia stow skiej oraz na dwor cu ko le jo wym.
Le ka rza mi, któ rzy udzie la li po mo cy po -
szko do wa nym, by li Sta ni sław Stry ja kow -
ski, Aloj zy We inert, Ma ria We inert oraz
stu dent me dy cy ny – Ger wa zy Świ der -
ski – i sio stra elż bie tan ka – Ani ce ta Li -
siec ka. Za opa trzo no wów czas ok. 3 tys.
ran nych. 

W wy ni ku walk w stycz niu 1945 r.
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go zgi -
nę ło co naj mniej 396 osób (żoł nie rzy i cy -
wi lów), w tym 350 Niem ców. Tak po po -
nad pię ciu la tach za koń czy ła się hi tle row -
ska oku pa cja na Zie mi Kro to szyń skiej.
Ra dość miesz kań ców nie trwa ła jed nak

dłu go, po nie waż po przy by ciu Ar mii
Czer wo nej za czę ła ona szyb ko top nieć
z po wo du na rzu ce nia no wej „wła dzy lu -
do wej”. Po przez od dzia ły Urzę du Bez pie -
czeń stwa i wspie ra ją ce je so wiec kie
NKWD wła dza lu do wa re pre sjo no wa ła
tych, któ rzy o wol ność i nie pod le głość
Pol ski wal czy li np. w Ar mii Kra jo wej czy
Na ro do wych Si łach Zbroj nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ROCZNICA

74 lata od wyzwolenia Krotoszyna
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23 stycz nia Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na im. Ar ka de go Fie dle ra
w Kro to szy nie i Sto wa rzy sze nie „Ra -
zem” zor ga ni zo wa ły uro czy stość
z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka. Na im -
pre zę przy by ło licz ne gro no go ści.

Wszyst kich po wi ta ła pre zes Sto wa -
rzy sze nia „Ra zem” Elż bie ta Gaszt ka, jed -
no cze śnie skła da jąc ży cze nia bab ciom
i dziad kom z oka zji ich świę ta. 

Wzru sza ją cych mo men tów nie bra -
ko wa ło. Dla babć i dziad ków wy stą pi ły
wnu ki, któ re śpie wa ły pio sen ki i re cy to -
wa ły wier sze. Swo je umie jęt no ści za pre -
zen to wa ła tak że skrzy pacz ka, Zu zan na
Wa sie lew ska. Spo tka nie za koń czy ło się
przy ka wie, słod kim po czę stun ku i roz -
mo wach. Uczest ni cy uro czy sto ści opo -
wia da li o swo ich do świad cze niach w ro li
dziad ka czy bab ci.

(NO VUS)

20 stycz nia w Sank tu arium Mat ki
Bo żej przy Żłób ku w Ko by li nie od był
się Prze gląd Ko lęd i Pa sto ra łek. Or -

ga ni za to rem wy da rze nia był chór
Har fa, dzia ła ją cy przy miej sco wym
Klu bie Se nio ra „Zło ty Wiek”.

W prze glą dzie wy stą pi ły na stę pu ją ce
ze spo ły: Ra zem Raź niej z Dłu gich Sta -
rych, Wą so szan ki z Wą so sza, Tę cza z Pia -
sek, Ma lin czo ki z Pia sek, Pod Klo nem
z Miej skiej Gór ki, Re tro z Bor ku Wlkp.,
Głę bo wi cza nie z Wiń ska, Ba bie La to
z Żer ko wa i Har fa z Ko by li na. W su mie
pu blicz no ści za pre zen to wa ło się 140 ar -
ty stów.

Ze spo ły wy ko ny wa ły po czte ry ko lę -
dy lub pa sto rał ki. Po prze glą dzie wszy scy
wy stę pu ją cy zo sta li za pro sze ni do sa li
szkol nej, gdzie przy go to wa no skrom ny
po czę stu nek.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Dla babć 
i dziadków
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Śpiewali kolędy i pastorałki



Kup no miesz ka nia, sa mo cho du czy
fi nan so wa nie ja kiej kol wiek in nej in -
we sty cji wią że się czę sto z za cią gnię -
ciem kre dy tu. Jak wy brać naj lep szą
ofer tę? Czy uda jąc się do ban ku,
otrzy ma my kil ka kon ku ren cyj nych
a jed no cze śnie naj ko rzyst niej szych
dla nas pro po zy cji? No wła śnie. Dla -
te go war to zaj rzeć do kro to szyń skie -
go od dzia łu Fi nUp (ul. Koź miń -
ska 34/1), gdzie pro fe sjo nal ni do -
rad cy po mo gą w uzy ska niu kre dy tu
na mia rę na szych ocze ki wań.

Aby wy brać naj lep szy dla nas kre -
dyt, mu sie li by śmy od wie dzić wszyst kie
moż li we ban ki i za po znać się z ich ofer -
tą. A i wte dy mie li by śmy nie ma ły kło -
pot z wy bo rem, po nie waż nie każ dy
mu si się znać na spra wach ban ko wo -fi -
nan so wych.

Co za tem zro bić, gdy po trze bu je -
my go tów ki? Naj le piej udać się do Fi -
nUp w Kro to szy nie przy uli cy Koź miń -
skiej i zdać się na fa cho wą po moc do -
rad ców, któ rzy ma ją wie lo let nie do -
świad cze nie w ban ko wo ści.

Być do rad cą fi nan so wym!
– W ban kach by li śmy moc no ogra -

ni cza ni ofer tą. Mo gli śmy pro po no wać
je dy nie pro duk ty da nej in sty tu cji fi -
nan so wej – oznaj mia To masz Gier ko,
do rad ca z wie lo let nim do świad cze -
niem w ban ko wo ści. Dla cze go za tem
Fi nUp? – Aby być wresz cie do rad cą
w peł nym te go sło wa zna cze niu, a nie
sprze daw cą – od po wia da. – W ban ku
sprze da je się kon kret ny pro dukt, a tu -
taj, w Fi nUp, ma my róż ne pro duk ty
kre dy to we ban ków dzia ła ją cych na pol -
skim ryn ku, rów nież ta kich, któ rych
pla có wek brak w Kro to szy nie. Idzie my
więc w kie run ku za pro po no wa nia
Klien tom ta kie go roz wią za nia, któ re
jest dla nich ko rzyst ne, a co waż ne – po -
prze dzo ne kom plek so wym omó wie -
niem ofer ty i kosz tów – wy ja śnia.

– Fak ty są ta kie, że bli sko co dru gi
Po lak, chcąc ku pić miesz ka nie, uda je

się po po moc do do rad ców, któ rzy ma ją
moż li wość za pro po no wa nia kil ku roz -
wią zań i po ma ga ją w wy bo rze te go wła -
ści we go – stwier dza T. Gier ko, do rad ca
z kro to szyń skie go od dzia łu Fi -
nUp. – Świa do mość Klien tów, ja ko
kon su men tów, ca ły czas ro śnie. Wi dzi -
my to rów nież w fi nan sach, gdzie nie
za le ży nam już tyl ko na jed nym ele -
men cie ofer ty, ale kom plek so wo chce -
my po znać wszyst kie szcze gó ły do ty -
czą ce trans ak cji – do po wia da. 

Part ner w biz ne sie
Spół ka Fin te gra Sp. z o. o. pod mar -

ke tin go wą na zwą Fi nUp ist nie je
od mar ca 2011 ro ku. Spe cja li zu je się
w sprze da ży usług fi nan so wych dla każ -
de go seg men tu ryn ku. Ja ko fir ma sta -
wia so bie za cel wspar cie dla Klien tów
na naj wyż szym po zio mie, do sto so wa ne
do ich po trzeb.

Fi nUp dzia ła w naj więk szych mia -
stach na te re nie Pol ski, a od ma ja rów nież
w Kro to szy nie. – Fir ma Fi nUp to je den
z wio dą cych po śred ni ków – mó wi T.
Gier ko. – To bar dzo szyb ko roz wi ja ją ca
się sieć sprze da ży. Spół kę za ło ży ło dwóch
ban kow ców, któ rzy wcze śniej też pra co -
wa li w kor po ra cjach. Cią gle po wsta ją no -
we od dzia ły, ca ły czas po sze rza my ofer tę.
Na szą gru pę two rzą wy łącz nie ban kow -
cy, a więc spe cja li ści w tej bran ży.

Fa chow cy z Fi nUp po ru sza ją się tyl -
ko w ra mach kre dy tów ban ko wych,
a nie fi nan so wa nia udzie la ne go przez
pa ra ban ki czy in sty tu cje fi nan so we nie -
wia do me go po cho dze nia. – Zna my
pro ce sy ban ków, wie my, kie dy Klient
nie mu si po no sić do dat ko wych kosz -
tów – oznaj mia. – Prze no si my Klien ta
na po ziom part ne ra w biz ne sie dla da -
ne go ban ku, a nie je dy nie ko lej ne go
Klien ta – pod kre śla.

Pro wa dzi my Klien ta za rę kę
Przy cho dzi więc Klient do fir my Fi -

nUp, mó wi: „po trze bu ję okre ślo ną ilość
go tów ki” i… – …i my go pro wa dzi my
od A do Z, je śli cho dzi o prze pro wa dze -

nie ca łej pro ce du ry kre dy to wej –tłu ma -
czy T. Gier ko. – Nie je ste śmy ty po wy mi
po śred ni ka mi. Pod czas spo tka nia z na -
mi Klient do wie się, w ja ki spo sób prze -
bie gać bę dzie ca ły pro ces kre dy to wy,
wska że my do ku men ta cję i po kie ru je my
Klien ta, jak ma ją przy go to wać. Do ko na -
my z Nim rze tel nej ana li zy wszyst kich
kosz tów zwią za nych z trans ak cją oraz
przy go tu je my nie zbęd ną do ku men ta -
cję, w tym umo wę przed wstęp ną, oraz
po mo że my w wy peł nia niu wnio sków.
Do pro wa dza my wnio sek Klien ta
do pod pi sa nia umo wy, po ma ga my rów -
nież w umó wie niu i pod pi sa niu ak tu
no ta rial ne go i osta tecz nie wy pła ty kre -
dy tu. Moż na za tem po wie dzieć, że pro -
wa dzi my Klien ta za rę kę od sa me go po -
cząt ku, aż do mo men tu za koń cze nia ca -
łe go pro ce su kre dy to we go. Klient po dej -
mu je je dy nie de cy zję, co ku pu je i jak
chce to sfi nan so wać, a my zaj mie my się
ca łą resz tą – do da je.

Do rad cy z Fi nUp po ma ga ją Klien -
to wi skom ple to wać do ku men ty i do -
star cza ją je do ban ku. – Tak, po nie waż
po dej mu jąc pierw szy raz de cy zję o kre -
dy to wa niu za ku pu wła sne go „M” czy
wnio sku jąc o ja ki kol wiek in ny kre dyt,
Klient za sta na wia się, jak spo rzą dzić
wnio sek wraz z ma są za łącz ni ków. Jest
to trud ne, a kie dy weź mie my pod uwa -
gę, że są to np. do ku men ty do dwóch,
trzech ban ków, to ła two coś po mi nąć,
co nie po trzeb nie wy dłu ży czas uzy ska -
nia kre dy tu – ob ja śnia.

Co oczy wi ste, każ dy Klient ma in -
ne ocze ki wa nia. – Dla te go każ dą oso bę
trak tu je my in dy wi du al nie – za zna cza
T. Gier ko. – Na szym za da niem jest to,
by Klient po czuł się kom for to wo z tym,
ja ką de cy zję pod jął. Roz wią za nie, z któ -
re go fi nal nie Klient sko rzy sta, ma być
jak ide al nie skro jo ny gar ni tur, gdyż to
Klient bę dzie ko rzy stał z te go roz wią za -
nia przez spo rą część swo je go ży cia.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

Pe łen tekst prze czy tasz
na www.glo kal na.pl!

7Na Bieżąco
SULMIERZYCE

Niezwykłe widowisko historyczne

W mi nio ną nie dzie lę Mu zeum Re gio -
nal ne w Sul mie rzy cach zor ga ni zo wa -
ło nie zwy kłą in sce ni za cję, któ rej ce -
lem by ło upa mięt nie nie set nej rocz -
ni cy zwy cię skie go po wsta nia wiel ko -
pol skie go. Miesz kań cy mie li oka zję
obej rzeć re kon struk cję wal ki po -
wstań czej, w któ rej zgi nął Piotr Zie -
le ziń ski. Tło ów cze snych wy da rzeń
przed sta wił Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek -
tor Mu zeum Re gio nal ne go im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie.

Wcze śniej przy sul mie rzyc kim mu -
zeum przy go to wa no wy sta wę sprzę tu i re -
kon struk to rów z okre su po wsta nia wiel -
ko pol skie go. Każ dy na pa miąt kę otrzy mał
„do ku ment” przy ję cia do Ra dy Lu do wej.
Re kon struk cja po tycz ki z cza sów po wsta -
nia wiel ko pol skie go od by ła się przy sta -
rym cmen ta rzu, gdzie znaj du je się grób
Pio tra Zie le ziń skie go. Wy da rze nie spo -
tka ło się z du żym za in te re so wa niem ze
stro ny miesz kań ców.

W Sul mie rzy cach przy go to wa nia
do po wsta nia wiel ko pol skie go roz po czę ły
się już 25 paź dzier ni ka 1918 ro ku, kie dy
wła dzę lo kal ną prze ję li Po la cy. Na sta no -
wi sko bur mi strza po wo ła no An to nie go
Li piń skie go, a człon ka mi ma gi stra tu zo -
sta li m. in. Fe liks Gi ba sie wicz oraz Wa len -
ty Ga ry an ty sie wicz. W dru giej po ło wie li -
sto pa da ukon sty tu owa ła się w Sul mie rzy -
cach Ra da Lu do wa i za czę to for mo wać si -
ły po rząd ko we, nad któ ry mi do wódz two
prze jął sierż. Sta ni sław Ka miń ski. Po wy -
bu chu po wsta nia Straż Lu do wa zo sta ła

prze kształ co na w re gu lar ne od dzia ły, któ -
re na po cząt ku stycz nia li czy ły po nad 200
ochot ni ków. 

W dniach 17-31 stycz nia nie miec ka
straż gra nicz na prze pro wa dza ła ata ki
na Chwa li szew oraz Sul mie rzy ce. Kil ka -
krot nie pró by za ję cia mia sta zo sta ły uda -
rem nio ne przez po wstań ców pod ko men dą
sierż. Sta ni sła wa Ka miń skie go. Peł niąc war -
tę na po ste run ku przy cmen ta rzu pa ra fial -
nym 31 stycz nia 1919, po legł wspo mnia ny
wcze śniej Piotr Zie le ziń ski – w trak cie
strze la ni ny, któ ra wy wią za ła się mię dzy po -
wstań ca mi a woj skiem pru skim. 

1 lu te go mia ła miej sce przy się ga woj -
sko wa kom pa nii sul mie rzyc kiej. Część po -
wstań ców, nie go dząc się na służ bę po za
re gio nem, nie zło ży ła przy się gi, peł niąc
w mie ście służ bę po rząd ko wą ja ko Straż
Oby wa tel ska. Ko men dan tem for ma cji
zo stał Te les for Fi bak. Żoł nie rze kom pa nii,
któ rzy zło ży li przy się gę, pod ko men dą
sierż. Sta ni sła wa Ka miń skie go jesz cze te -
go sa me go dnia uda li się do Ostro wa
Wlkp., gdzie ich prze for mo wa no. Młod -
szych włą czo no do no wo utwo rzo nej 9
kom pa nii 12 Puł ku Strzel ców Wlkp.,
a star sze rocz ni ki po zo sta ły ja ko kom pa -
nia sul mie rzyc ka. Obie kom pa nie wy sła -
no do wzmoc nie nia sił po wstań czych
na po łu dnie Wiel ko pol ski, na od cin ku
fron to wym Kęp na i oko lic Ko by lej Gó ry.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

FINANSE

Czas na kompleksowe podejście do finansów!
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Trwa czwar ta edy cja Ple bi scy tu SPOR -
TO WIEC PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE -
GO 2018 pod pa tro na tem Sta ro sty
Kro to szyń skie go, or ga ni zo wa ne go
przez na szą re dak cję! Wy bie ra cie jak
za wsze SPOR TOW CA RO KU, a tak że
SPOR TO WĄ OSO BO WOŚĆ RO KU oraz
SPOR TO WĄ IM PRE ZĘ RO KU.

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor tow -
ców, 15 oso bo wo ści spor to wych i 5 im prez
spor to wych. W ka te go rii SPOR TO WIEC
RO KU 2018 pro wa dzi (stan na 28 stycz nia,
godz. 11.00) su mo ka Mi chał Fa bia now ski,
na któ re go od da no 26,7% gło sów. Dru gą lo -
ka tę zaj mu je bie gacz Ka rol Olej ni -
czak – 17,2%, a tuż za nim pla su je się ko lej -
ny przed sta wi ciel su mo, Aron Ro -
zum – 16,1%. Na czwar tą po zy cję awan so -
wa ła bi lar dzist ka We ro ni ka Po łczyń -
ska – 10,4%, pią ty jest siat karz Pa tryk Fol ty -
no wicz – 8,8%, a na stęp ne miej sce zaj mu ją
ex aequo trój bo ista Szcze pan Zim mer mann
i bi lar dzist ka We ro ni ka Kar wik – 7,3%. 

W ka te go rii SPOR TO WA OSO BO -
WOŚĆ RO KU 2018 na pro wa dze niu jest
lek ko atle ta Cze sław Rosz czak – 39,2%, któ -
ry wy prze dza Sła wo mi ra Gru cha łę, dy rek -
to ra koź miń skie go GOS -u – 31% i Dariusza
Ro zu ma, pre ze sa PZS – 16,1%. Je śli cho dzi
o SPOR TO WE IM PRE ZY, to na ra zie naj -
więk szą licz bę zwo len ni ków ma Sum mer
Cup.

Ple bi scyt za koń czy się Spor to wą Ga lą,
któ ra od bę dzie się 22 lu te go w Re stau ra cji
Le śni czów ka. Go ściem spe cjal nym bę dzie
Piotr Re iss, le gen da po znań skie go Le cha.
W trak cie im pre zy na gro dzi my tak że
SPOR TO WĄ NA DZIE JĘ PO WIA TU, któ -
rą wy bie rze ka pi tu ła, po wo ła na przez sta ro -
stę kro to szyń skie go. Dla SPOR TO WEJ NA -
DZIEI PO WIA TU sta ro sta ufun du je rocz -
ne sty pen dium.

Za raz po ga li od bę dzie się bal. Bi le ty
moż na na być w na szej re dak cji – ul. Ma ły
Ry nek 13/10. UWA GA! Bal Spor tow ca bę -
dzie cha ry ta tyw ny. Chce my bo wiem wes -
przeć Krzysz to fa Jan kow skie go, któ ry
od paź dzier ni ka 2017 ro ku zma ga się z cho -
ro bą no wo two ro wą. Pan Krzysz tof jest no si -
cie lem ge nu BRCA1 i ist nie je le cze nie, dzię -
ki któ re mu bę dzie mógł żyć. Nie ste ty, jest to
kosz tow na te ra pia i po trzeb ne jest wspar cie
lu dzi o do brych ser cach. 

Wpła ty na rzecz K. Jan kow skie go
moż na do ko ny wać na nu mer kon ta: 
95 1090 1157 0000 0000 1502 202
9 z do pi skiem „Krzysz tof Jan kow ski” 

Gło so wa nie po trwa do 10 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -
cych prze wi du je my na gro dy – szcze gó ły
wkrót ce! O na gro dy bę dą mo gli ubie gać się
uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum je -
den głos w do wol nej ka te go rii i wy ślą na ad -

res re dak cji (re dak cja@glo kal na.pl) ma ila
z ar gu men ta cją wy bo ru do 10 lu te go,
do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży tak że
po dać nu mer te le fo nu, z któ re go od da no
głos.

PART NE RA MI STRA TE GICZ NY MI
ple bi scy tu są fir ma ENER GY SPED i RE -
STAU RA CJA LE ŚNI CZÓW KA, a PART -
NE RA MI – GA LE RIA KRO TO SZYŃ -
SKA, AKA DE MIA PIŁ KAR SKA RE IS SA,
CEN TRUM TAŃ CA SHOW DAN CE,
GA BI -PLAST, SKLEP MO TO RY ZA CYJ -
NY PAW LIC KI, NEST, STO WA RZY SZE -
NIE NA RZECZ DZIE CI I OSÓB NIE PEŁ -
NO SPRAW NYCH W KRO TO SZY NIE
oraz wszyst kie gmi ny na sze go po wia tu. 

Re gu la min PLE BI SCY TU i kla sy fi ka -
cję on -li ne znaj dzie cie na stro nie:
http://www.glo kal na.pl/ru szy la -ko lej na -edy -
cja -ple bi scy tu -spor to we go/. 

(AN KA)

9Plebiscyt
NASZA AKCJA

Głosuj na swoich faworytów!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.16
IMP.6
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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W ra mach te go rocz nej ak cji „Zi -
ma” Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to -
szy nie przy go to wał dla uczest ni -
ków za ję cia re kre acyj ne w sal ce
świe tli co wej. 

Pierw sze go dnia mło dzież ry wa li -
zo wa ła w tur nie ju te ni sa sto ło we go. Ja -
ko że chęt nych by ło spo ro, za wo dy
prze pro wa dzo no w sal ce szkol nej,
gdzie do dys po zy cji są dwa sto ły. W ko -
lej nym dniu moż na by ło po grać w pił -
ka rzy ki czy na kon so li Xbox, jak rów -
nież w gry plan szo we. Tak więc mło -
dzież mia ła oka zję ak tyw nie spę dzić
wol ny czas w trak cie fe rii.

(AN KA)

Pod ko niec ubie głe go ro ku, na zle ce -
nie Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, za mon to wa no 12 ta blic oko licz -
no ścio wych, opi su ją cych pa tro nów
ulic, któ rzy są zwią za ni z hi sto rią na -
sze go mia sta.

Ta blicz ki z krót kim opi sem pa tro na
usta wio ne zo sta ły na uli cach Bo lew skie -
go, So wiń skie go, Ty czyń skie go, Na bz dy -
ka, Lan gie wi cza, Klem cza ka, Ogro dow -

skie go, Ko za la, Wierz bię ty, Kar bo wia ka,
Ar mii Kra jo wej oraz Ba ta lio nów Chłop -
skich. Ich treść przy go to wa no we współ -
pra cy z Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka. 

Łącz ny koszt przed się wzię cia wy -
niósł ok. 20 000 zło tych. Na ten rok
prze wi du je się mon taż oko licz no ścio -
wych ta blic na ko lej nych kro to szyń -
skich uli cach.

(NO VUS)

13To i Owo
KROTOSZYN

Okolicznościowe 
tablice na 12 ulicach

HUFIEC PRACY 15-2

Aktywni w trakcie ferii
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19 stycz nia w Wy rę bi nie od był
się VI Otwar ty Tur niej Ko pa Spor to -
we go. W ry wa li za cji in dy wi du al nej
naj lep szy był Ar tur Zmy słow ski
z Kro to szy na, a dru ży no wo zwy cię ży -
ła eki pa soł ty sów. 

W szran ki sta nę ło 76 mi ło śni ków ko -
pa. W tym gro nie zna la zła się jed na
przed sta wi ciel ka płci pięk nej. Ry wa li za cja
to czy ła się na dy stan sie pię ciu rund. Naj -
le piej spi sał się Ar tur Zmy słow ski z Kro -
to szy na (19 du żych oraz 131 ma łych

oczek), wy prze dza jąc Ry szar da Bo row -
czy ka ze Śre mu (19 du żych / 110 ma łych
punk tów) i Pio tra Kacz mar ka (17 du żych
/ 144 ma łych pkt.). 

W zma ga niach ze spo ło wych trium -
fo wa ła dru ży na soł ty sów (58/124 pkt.)
w skła dzie: Kry stian Ma ty ja sik, Łu kasz
Pa nek, Krzysz tof Ma ty ja sik i Ka rol Wój -
cik. Na dru gim miej scu upla so wał się te -
am Wu ja Bed na rek (56/174 pkt.): Je rzy
Pie cho wiak, Hen ryk Gro bel ny, Piotr
Kacz ma rek i Prze my sław Gór ski. Trze cią
lo ka tę za jął ze spół ze Śre mu (56/45 pkt.)
w skła dzie: Mar cin Szy dłow ski, Ry szard
Bo row czyk, Mar cin Ję drze jak i Ze non
No wa czyk. 

(GRZE LO)

KARTY

Sportowy kop w Wyrębinie

Do tre nin gów, po prze rwie świą tecz -
nej, wró ci ły dru ży ny pił kar skie z po -
wia tu kro to szyń skie go. Bia ły Orzeł
Koź min Wiel ko pol ski, Piast Ko by lin
i Astra Kro to szyn wzno wi ły już za ję -
cia, by jak naj le piej przy go to wać się
do run dy wio sen nej. 

Spo ro dzia ło się w Ko by li nie. Do tych -
cza so wy szko le nio wiec, Pa weł Ja nas, roz -
stał się z Pia stem i prze niósł do Ja ro ty Ja -
ro cin. Wraz z Pio trem Gra bar kiem ma
po móc klu bo wi w od bu do wie. Do swo je -
go klu bu po okre sie wy po ży cze nia po wró -
cił tak że de fen sor Alan Ja now ski. Z ko lei
bram karz Bar tosz Ku biak bę dzie re pre -
zen to wał bar wy Gro mu Go li na, wal czą -
ce go o awans do kla sy okrę go wej. 

No wym tre ne rem dru ży ny se nio rów
Pia sta zo stał Ja ro sław Plo ta, zwią za ny do -
tych czas z Or lą Ju tro sin. Ko by li nia nie ro -
ze gra ją spa rin gi z Ja ro tą Ja ro cin, KS Opa -
tó wek, Phy to phar mem Klę ka, WKS -em
Wi ta szy ce i Ogni wem Łą ko ci ny. Pierw -
szym po waż nym te stem bę dzie mar co wy

po je dy nek z Ja ro tą w ra mach Okrę go we -
go Pu cha ru Pol ski. 

10 stycz nia za ję cia roz po czę li pił ka -
rze Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. Pod -
opiecz ni tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie -
go me cze kon tro l ne bę dą roz gry wać
na sztucz nym bo isku w Ja ro ci nie. Zmie -
rzą się ze Spar tą Miej ska Gór ka, Gro mem
Go li na, Wi słą Bo rek Wlkp., Czar ny mi
Do brzy ca, Lwem Po go rze la i GKS -em
Żer ków. Pod zna kiem za py ta nia stoi przy -
szłość pię ciu pod sta wo wych gra czy Bia łe -
go Or ła, któ rzy za sta na wia ją się nad re zy -
gna cją z dal szej gry. 

Tre nin gi wzno wi li tak że pił ka rze
Astry Kro to szyn. Pod opiecz ni tre ne ra
Krzysz to fa We wió ra ro ze gra ją sześć spa -
rin gów – z Ostro vią Ostrów Wlkp., Po lo -
nu sem Ka zi mierz Bi sku pi, Kro bian ką
Kro bia, Bia łym Or łem Koź min Wlkp.,
Ko ro ną Pia ski i Phy to phar mem Klę ka.
Z dru ży ną po że gnał się bram karz Bar tosz
Ja rysz, któ ry zre zy gno wał z dal szej gry
na bo iskach tra wia stych. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Ruszyły przygotowania do wiosny

W dniach 23-26 stycz nia w Ka li szu
oraz wie lu miej sco wo ściach po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski od by wał
się 41. Ogól no pol ski Fe sti wal Mu zy -
ki Daw nej „Scho la Can to rum”.
Po raz ko lej ny wy da rze nie to za go -
ści ło rów nież w Kro to szy nie.

Or ga ni za to rem fe sti wa lu by ło Ka li -
skie Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Kul tu ral nej
Dzie ci i Mło dzie ży „Scho la Can to rum”.
Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję li
mi ni ster edu ka cji na ro do wej An na Za -
lew ska, mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go Piotr Gliń ski, mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go Ma rek Woź -
niak, pre zy dent Ka li sza Kry stian Ki na -
stow ski oraz wiel ko pol ski ku ra tor oświa -
ty Elż bie ta Lesz czyń ska.

W ra mach fe sti wa lu od był się kon -
kurs ze spo łów mu zy ki daw nej, na któ ry

zgło si ło się wie le grup mu zycz nych z ca łe -
go kra ju. Ar ty ści wal czy li o Grand Prix
Fe sti wa lu – na gro dę spe cjal ną mi ni stra
edu ka cji na ro do wej oraz o zło tą, srebr ną,

brą zo wą i bursz ty no wą sta tu et kę „Har fa
Eola”. Po nad to zor ga ni zo wa no 24. Ogól -
no pol ski Kon kurs „Twór czość pla stycz na,
in spi ro wa na mu zy ką daw ną”, kon cer -

ty – in au gu ra cyj ny, to wa rzy szą ce i ga lo -
wy, warsz ta ty pla stycz ne i mu zycz ne oraz
roz ma ite spo tka nia.

W tym ro ku w kro to szyń skiej ga le rii
Re fek tarz moż na by ło po słu chać Ze spo łu

Mu zy ki Daw nej AMI CO RUM z Gdań -
ska, ze spo łu AS -GIS z Gdań ska pod kie -
run kiem Mag da le ny War ża wy i Ze spo łu
Mu zy ki Daw nej FA VO RI TO z Bia łe go -
sto ku pod kie run kiem Bo że ny Kraś ko.
Rów no cze śnie w Re fek ta rzu przy go to wa -
no wy sta wę wy bra nych prac pla stycz nych
kon kur su „Twór czość pla stycz na, in spi ro -
wa na mu zy ką daw ną”.

(NO VUS)

FESTIWAL

Schola Cantorum ponownie w Krotoszynie

F
O

T
. 

G
O

S
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
.



15Sport

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Bezkonkurencyjna Astra

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. od był się Tur -
niej Ha lo wej Pił ki Noż nej. Ry wa li zo -
wa ły dru ży ny z rocz ni ka 2006 i młod -
szych. W fi na le zmie rzy ły się ze spo ły
kro to szyń skiej Astry. 

W tur nie ju za gra ło osiem ekip. Naj -
pierw zma ga nia to czy ły się w dwóch gru -
pach, a po tem wal czo no o po szcze gól ne
miej sca. 

Na siód mej po zy cji za wo dy za koń -
czył GOS II Koź min Wlkp., wy gry wa -
jąc 4: 1 z GOS -em III. Pią te miej sce za ję ła
pierw sza dru ży na Mar cin ków Kęp no,
ogry wa jąc 3: 1 Mar cin ki II. 

W pół fi na łach Astra II Kro to szyn po -

ko na ła 1: 0 GOS I, a Astra I zwy cię ży ła 2: 1
KKS Ka lisz. Pił ka rze z Ka li sza upla so wa li
się na trze ciej lo ka cie, po ko nu jąc po rzu -
tach kar nych ry wa li z Koź mi na. W fi na le
dru gi te am Astry wy grał 1: 0 z Astrą I. 

Kró lem strzel ców zo stał Ka rol Ja nic -
ki (Astra), a za naj lep sze go bram ka rza
uzna no To bia sza Ce le bań skie go (GOS I).
Wy róż nio no tak że naj lep szych za wod ni -
ków każ de go ze spo łu – Ma cie ja Fioł kę
(Astra I), Oli wie ra Ja nic kie go (Astra II),
Fran cisz ka Fi ga ja (GOS I), Bar to sza Zmy -
ślo ne go (GOS II), An to nie go Szczot kę
(GOS III), Krzysz to fa Gasz ty cha (Mar cin -
ki I), Ja ku ba Waw rzy now skie go (Mar cin -
ki II) oraz Kac pra Gro cho wi cza (KKS). 

(GRZE LO)

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta ry wa li zo wa li
w dwóch ko lej nych tur nie jach w ra -
mach Grand Prix POD. W Kra ko wie
naj le piej po wio dło się Jac ko wi Cie -
śla ko wi, któ ry zo stał skla sy fi ko wa ny
na miej scach 17-32. 

Za wo dy Grand Prix POD od by wa ły
się trzy dni. W pią tek ry wa li zo wa ły pa ry.
Naj bli żej wyj ścia z gru py by li Prze my sław
Mi siak i Łu kasz Adam czak, któ rzy za ję li
trze cią lo ka tę. Jed no zwy cię stwo od nie śli
Zdzi sław Ju siak i Wło dzi mierz Skal ski,
a bez wy gra nej zma ga nia za koń czy li Prze -
my sław Sa wic ki i Ad rian Ja siń ski. 

Na stęp ne go dnia ro ze gra no pią ty
w tym se zo nie tur niej GP POD. W szran -
ki sta nę ło 177 dar te rów. Dru gie miejsce
w gru pie za jął Prze my sław Paw lic ki, ale
w fa zie pu cha ro wej mu siał uznać wyż -
szość Krzysz to fa Woj cie chow skie go (1: 3)
i skla sy fi ko wa ny zo stał na po zy cjach 33-
64. Na zma ga niach gru po wych udział
w za wo dach za koń czy li A. Ja siń ski, Z. Ju -
siak, P. Sa wic ki, Mar ta Paw lic ka i Ja cek
Cie ślak. Dla osób, któ re nie prze szły do fa -
zy pu cha ro wej, zor ga ni zo wa no do dat ko -
wy tur niej GP Cup, a w nim nie źle spi sał
się P. Mi siak, pla su jąc się na miej scach 5-8. 

W nie dzie lę ry wa li zo wa ło 136 za -

wod ni ków. Dwóch na szych dar te rów wy -
szło z gru py. W fa zie pu cha ro wej P. Sa wic -
ki prze grał z An drze jem Ro ba kiem (0: 3),
zaj mu jąc osta tecz nie lo ka ty 33-64, a J.
Cie ślak naj pierw po ko nał Di mę Ko va lo va
(3: 1), a na stęp nie uległ Se ba stia no wi Ma -
dej skie mu (2: 4) i za koń czył tur niej
na miej scach 17-32. Ze swo ich grup nie
wy szli A. Ja siń ski, Z. Ju siak, P. Paw lic ki
i M. Paw lic ka.

Przy oka zji za wo dów w Kra ko wie ro -
ze gra no dwa ko lej ne me cze roz gry wek

dru ży no wych. Eki pa Me blex -Ra wicz
AGD RTV nie spro sta ła West Si de (7: 13)
oraz Po int DT Byd goszcz (6: 14). Na stęp -
ne tur nie je Grand Prix od bę dą się
w dniach 22-24 mar ca w Perzy cach. Or -
ga ni za to ra mi bę dą SKLD i Pol ska Or ga ni -
za cja Dar ta. 

Wy jazd do Kra ko wa moż li wy był
dzię ki wspar ciu gmi ny Kro to szyn oraz lo -
kal nych part ne rów – firm Fach -Stol, Vic -
tus, Daf -Mal, Ska -Met i In ter mar che. 

(GRZE LO)

DART 

Cieślak blisko sprawienia niespodzianki 

Już tyl ko jed no zwy cię stwo dzie li Eki -
pę z Sul mie rzyc od zdo by cia ty tu łu
mi strzow skie go Kro to szyń skiej Li gi
Ha lo wej Pił ki Noż nej. W ósmej ko lej -
ce li der po ko nał 4: 2 Pa to Bło nie.

Nie dziel na se ria roz po czę ła się od po -
wro tu na bo isko Ka ro la Kryst ka, któ ry
uczcił to zdo by ciem czte rech go li. Naj lep -
szy za wod nik LZS -u Ko bier no -Tom ni ce
po pro wa dził swój ze spół do zwy cię -
stwa 7: 6 w po je dyn ku z Octa go nem. 

Pan com bez pro ble mów wy grał 9: 2

z Hor nets, utrzy mu jąc trze cie miej sce
w ta be li. Dla zdu now skiej dru ży ny trzy
bram ki zdo był Mi ko łaj Szulc. 

Na nie speł na mi nu tę przed koń cem
me czu z Don't Cry eki pa A Se ree Tee strze -
li ła go la na 8: 7. Ry wa le na pę dzi li dru giej
obec nie dru ży nie w li dze spo ro stra chu,
utrzy mu jąc pro wa dze nie przez więk szość
spo tka nia. Czte ry tra fie nia dla AST za li -
czył Da wid Przy by szew ski, któ ry pro wa dzi
w kla sy fi ka cji strzel ców z 22 go la mi.

Na dal li de rem jest Eki pa z Sul mie -
rzyc, któ ra tym ra zem po ko na ła 4: 2 Pa to

Bło nie 4: 2. Hat tric kiem po pi sał się Ma -
te usz Go liń ski. 

Na za koń cze nie ko lej ki Żu bry
zmie rzy ły się z MTV. Obroń cy ty tu łu
pro wa dzi li 2: 0 i 3: 1, ale w dru giej od -
sło nie czer wo ną kart kę otrzy mał Mi ko -
łaj Ka lak, co wy ko rzy stał ze spół z Roz -
dra że wa, zwy cię ża jąc 8: 5. Po dwa go le
strze li li Ma te usz Jan ko wiak, Ar tur No -
wak i Ka mil Tracz.

Po ósmej ko lej ce pew ne po dium są
Eki pa z Sul mie rzyc oraz AST. Wal kę
o trze cie miej sce sto czą Pan com

i MTV. Szans na obro nę ty tu łu nie ma -
ją już Żu bry. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wkrótce poznamy mistrza KLHPN
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W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej przy uli cy Olim pij skiej od był
się IX Tur niej Pił ki Siat ko wej z oka -
zji 74. rocz ni cy wy zwo le nia Kro to szy -
na. Trium fo wa ła miej sco wa dru ży na
KTPS, ogry wa jąc w fi na le 2: 0 ze spół
z Byd gosz czy.

Pa tro nat nad im pre zą ob ję li sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka i bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło dzie więć ze spo łów, któ re
po dzie lo no na dwie gru py. Gra no sys -
te mem każ dy z każ dym do dwóch wy -
gra nych se tów. Na sze mia sto re pre zen -
to wa ły trzy dru ży ny. 

W pierw szej gru pie naj lep szy był Te -
am KTPS Kro to szyn, któ ry wy grał z Tur -
kiem 2: 1 (21: 16, 19: 21, 11: 8), Ja ro ci -
nem 2: 1 (10: 21, 21: 19, 11: 7) oraz Ka -
li szem 2: 1 (19: 21, 21: 6, 11: 6). Dru gą
gru pę wy grał ze spół z Byd gosz czy, wy -
prze dza jąc eki pę KTPS Kro to szyn, któ ra
po ko na ła Gnie zno/Po bie dzi ska 2: 0
(21: 16, 21: 16), Ostrów Wlkp. 2: 1
(10: 21, 21: 17, 11: 8) oraz Kli ma ty za cję

Dry gas Kro to szyn 2: 0 (21: 12, 21: 10). 
W kon fron ta cji o pią te miej sce ostro -

wia nie ogra li ry wa li z Ja ro ci na 2: 0
(21: 18, 21: 18). W pół fi na łach miej sco -
wa dru ży na KTPS oka za ła się lep sza
od ko le gów z Te amu KTPS, zwy cię ża -
jąc 2: 0 (21: 20, 21: 16), a byd gosz cza nie
nie da li szans siat ka rzom z Ka li sza, wy -
gry wa jąc 2: 0 (21: 18, 21: 11). 

Ci ostat ni za ję li trze cie miej sce,
po zwy cię stwie 2: 0 (21: 11, 21: 18)
nad Te amem KTPS. W fi na le ze spół Kro -
to szyń skie go To wa rzy stwa Pił ki Siat ko wej
gład ko ograł eki pę z Byd gosz czy 2: 0
(21: 17, 21: 13). 

(GRZE LO)
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