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● HISTORIA

● MOTORYZACJA

74. rocznica wyzwolenia
Krotoszyna

Dodatek
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 10-11

● WYDARZENIE

● KULTURA

Rekonstrukcja walk
powstańczych
w Sulmierzycach

Schola Cantorum
ponownie
w naszym mieście

Czytaj na str. 7

Czytaj na str. 14

● PLEBISCYT

● SPORT

Nominacje w kategorii
SPORTOWA IMPREZA
ROKU 2018

Siatkarski turniej
z okazji rocznicy
wyzwolenia Krotoszyna

Czytaj na str. 9

Czytaj na str. 16

SZPITAL

Pijany pacjent uderzył ratowniczkę!
23 stycznia przed godz. 17.00
na Szpitalny Oddział Ratunkowy
w Krotoszynie karetka pogotowia
przywiozła pijanego mężczyznę, który od samego początku pobytu
w szpitalu zachowywał się agresywnie, był wulgarny, znieważał personel słowami powszechnie uznanymi
za obraźliwe.
Pacjent został zabrany przez ratowników medycznych z jednej z ulic w Koźminie Wlkp. Gdy karetka przyjechała
na miejsce wezwania, przy mężczyźnie leżącym na ulicy obecni byli policjanci. 56latek w chwili przyjazdu ratowników był
nieprzytomny, czuć było od niego alkohol.
– Po przywiezieniu na Szpitalny Oddział Ratunkowy dyżurująca lekarka zawiadomiła policję, że pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia i upojony alkoholem, stwarza zagrożenie dla personelu
i innych pacjentów – czytamy w oświadczeniu Sławomira Pałasza, rzecznika prasowego SP ZOZ w Krotoszynie. – Poprosiła o interwencję. Przybyły patrol odmówił zabrania pacjenta na komendę, uznając, że nie ma do tego wskazań, i opuścił
szpital. Pacjent został przyjęty, podano

mu leki, poddano diagnostyce. W badaniu krwi stwierdzono bardzo wysokie stężenie alkoholu. W chwili odłączania kroplówki, po godz. 18.00, mężczyzna uderzył ratowniczkę w twarz. W tym momencie została naruszona nietykalność
cielesna funkcjonariusza publicznego
podczas wykonywania czynności służbowych. Ponownie wezwano policję, która
tym razem zabrała ze sobą mężczyznę
do wytrzeźwienia. Ratowniczka medycz-

na po tym ataku została przyjęta na oddział, zbadana, wykonano jej konieczną
diagnostykę, wypisano do domu.
W ostatnim czasie to już drugi atak na ratownika medycznego przez upojonego alkoholem pacjenta. Człowiek ten w znaczny sposób zakłócił pracę oddziału, zagrażał otoczeniu.
W pierwotnej części oświadczenia
rzecznik prasowy szpitala pokusił się także o opinię na temat reakcji policjantów

na całe zdarzenie. – W naszej ocenie, gdyby policja mogła podczas pierwszej interwencji zabrać ze sobą pacjenta do wytrzeźwienia lub zapewnić bezpieczeństwo personelowi podczas pobytu pacjenta na SOR-ze, tej niebezpiecznej sytuacji
można byłoby uniknąć. Poprosimy Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie
o wspólne przeanalizowanie tej sytuacji
i wypracowanie zasad współpracy
w ewentualnych, podobnych sytuacjach

w przyszłości – oświadczył, później jednak uznając tę wypowiedź za zbyt niefortunną. Jak podkreślił, nie miała one na celu dyskredytowania kogokolwiek i została
usunięta z pierwotnego oświadczenia.
Zatrzymanemu mężczyźnie 25
stycznia zostały postawione zarzuty prokuratorskie, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara pozbawienia
wolności do lat trzech, a także znieważenia funkcjonariusza publicznego, który
to czyn jest zagrożony podobną karą. Decyzją prokuratury zastosowano wobec 56-latka dozór policyjny, poręczenie
majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
Zwróciliśmy się również do oficera
prasowego Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie z prośbą o ocenę interwencji policji w szpitalu. – Co do treści
oświadczenia nie będę się wypowiadał.
Zostało już sprostowane, więc nie chcę
tutaj oceniać pana rzecznika prasowego.
Policjanci byli obecni w szpitalu, to prawda, ale stwierdzili, że w tamtym momencie nie było podstaw do zatrzymania tego
pana – oznajmia Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP w Krotoszynie.
(NOVUS)
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ZDUNY

Trzeba pamiętać o zwycięskim powstaniu

24 stycznia w Bibliotece Publicznej
w Zdunach zorganizowano prelekcję
na temat dziejów powstania wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej.
Spotkanie prowadził Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Przygotowano także wystawę poświęconą zwycięskiemu powstaniu.
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Krotoszyn znajdował się na południowym odcinku frontu, który powstał
po zajęciu Zdun przez polskich powstańców. Miasto zostało wyzwolone 3 stycznia 1919 roku przez kompanię z Jarocina.
Powstańcy zajęli również Borownicę
i Chachalnię. Powstała w ten sposób linia
obronna (podlegająca komendzie wojskowej w Krotoszynie), wiodąca od Rudy
wzdłuż granicy śląskiej aż do granicy powiatu odolanowskiego.
Po wycofaniu się kompanii jarocińskiej Zduny ubezpieczały kolejno kompanie z Ostrowa, Krotoszyna i Rozdrażewa.
W samym mieście z inicjatywy ks. Mieczysława Jaśkowskiego utworzono Straż
Ludową, złożoną z 30 ludzi pod kierownictwem Wicherkiewicza.
Wkrótce po opuszczeniu Krotoszyna
Niemcy rozpoczęli koncentrację większych sił wojskowych w okolicach Cieszkowa, przygotowując się do ofensywy. Strona
polska, chcąc opóźnić atak, zatrzymała 12
Niemców z Krotoszyna jako zakładników. 8 stycznia podjęto próbę pertraktacji
z siłami niemieckimi w Cieszkowie.
W nocy z 29 na 30 stycznia 1919 siły niemieckie rozpoczęły akcję zaczepną
pod Zdunami. Właśnie tam, dokładnie 1

lutego, podczas patrolu zginął kpr. Franciszek Sowiński. Był to pierwszy poległy powstaniec krotoszyński. Walki o Krotoszyn
nasiliły się w okresie od 6 do 21 lutego 1919. 6 lutego Niemcy opanowali
Zduny. Miasta broniła kompania z Rozdrażewa. Podczas tej walki zginęło 17 powstańców z Rozdrażewa i mieszkaniec
Zdun, członek miejscowej Straży Ludowej – Stanisław Masłowski.
Powstańcy w dniach 7 i 9 lutego próbowali przeprowadzić akcję odbicia Zdun,
niestety bezskutecznie. Najbardziej krwawe i ciężkie starcia na froncie nasiliły
się 16 lutego, kiedy Niemcy, wspierani
przez pociąg pancerny, podjęli nieudaną
próbę zdobycia Krotoszyna. W tym dniu
bohaterstwem zasłynął powstaniec Ludwik Zieleziński, który wysadził w powietrze tor pomiędzy budką kolejową
w Perzycach a Zdunami. Natomiast od 18
do 21 lutego powstańcy bohatersko bronili Borownicy. Zginęło kilkunastu polskich
żołnierzy. Niemcy zgromadzili w tym
miejscu sporo sprzętu, w tym pociski gazowe, artyleryjskie oraz miotacze min.
21 lutego nastąpiło zawieszenie broni. Wiązało się to z podpisanym 16 lutego
w Trewirze układem o przedłużeniu rozejmu między Ententą a Niemcami, obejmującym również front w Wielkopolsce. 8 marca ustalono tymczasową linię
graniczną, przebiegającą między Zdunami a Perzycami. Obowiązywała ona
do czasu wejścia w życie postanowień
Traktatu Wersalskiego, na mocy którego
Zduny znalazły się w granicach nowo narodzonego, niepodległego państwa polskiego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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W okresie niskich temperatur oraz
opadów śniegu kierowcy powinni
zwracać baczną uwagę na to, by ich
pojazdy były wyczyszczone przed wyruszeniem w drogę. Dlatego też funkcjonariusze krotoszyńskiej komendy
przeprowadzili akcję „Czysta szyba”.
Zimą, gdy dość szybko zmieniają się
warunki atmosferyczne, należy zadbać
o dobrą widoczność podczas jazdy samochodem. Funkcjonariusze krotoszyńskiej policji, we współpracy z Wojewódz-

kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Kaliszu, przeprowadzili akcję „Czysta
szyba” w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dojedź(my) bezpiecznie do celu”.
Marznący deszcz, opady śniegu, minusowe temperatury – wszystko to zobowiązuje do podjęcia działań profilaktycznych. Wobec panującego w ostatnich
dniach mrozu policjanci podczas kontroli
stanu technicznego samochodów rozdawali skrobaczki do szyb, ufundowane
przez WORD w Kaliszu.

FOT. KPP Krotoszyn

Akcja „Czysta szyba”

Policja przypomina, że na nasze bezpieczeństwo na drodze wpływ ma bardzo

wiele czynników, jak choćby wielkość
i kształt okien, lusterka zewnętrzne i we-

wnętrzne, wycieraczki szyb, urządzenia
odmrażające szyby, kształt foteli i ich właściwe ustawienie, a nawet kolor nadwozia. Bardzo ważne jest ustawienie i odpowiednie używanie świateł. Należy je stosować zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Układ kierowniczy, zawieszenie
i odpowiednie opony zapewniają właściwą przyczepność do podłoża oraz
właściwe kierowanie pojazdem. Niezwykle istotny jest układ hamulcowy
wraz z układami korygującymi (ABS)
i wspomagającymi siły hamowania
(BAS) oraz elementy systemu kontroli
toru jazdy (ESP).
(NOVUS)
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FOT. www.krotoszyn.pl

Nowy zakup straży miejskiej

Zakupiony trzy lata temu przez Straż
Miejską w Krotoszynie autochodzik
był często wykorzystywany na spotkaniach w szkołach czy przedszkolach,
jak również na rozmaitych festynach.
Wyjeżdżał także na gościnne występy
do przedszkoli w gminie Zduny.

niem zaszła konieczność uzupełnienia taboru. Jednym z nowych pojazdów jest autobus. Po raz pierwszy użyto go na zajęciach zdziećmi wtrakcie półkolonii organizowanych przez CSiR Wodnik. Młodzi słuchacze poznali podstawowe zasady ruchu
drogowego, w czym pomógł także inny nabytek – radiowóz Straży Miejskiej.

Wzwiązku zintensywnym użytkowa-

(NOVUS)

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Wzięli udział
w sympozjum
matematycznym

KROTOSZYN

Przyszłość polskiego rzemiosła

Spotkanie prowadzili Donata Szopińska-Frąszczak z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp. oraz
przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Krotoszynie. Obecni byli także Józef Januszkiewicz – prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej oraz Andrzej Skrzypczak – kierownik
Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie.
Rozmawiano m. in. oprzepisach ZUS dotyczących małych zakładów przemysłowych
i firm jednoosobowych, o podatku od działalności gospodarczej, o przepisach skarbowych,
oudogodnieniach dla mikroprzedsiębiorców.
– Dziękuję panu prezesowi Józefowi Januszkiewiczowi oraz Andrzejowi Skrzypczakowi, którzy zaprosili mnie na spotkanie
z rzemieślnikami – mówił poseł Mosiński. – Wdrożenie „Małego ZUS-u” czy „e-składki” to działania mające na celu uszczelnienie systemu fiskalnego w państwie oraz
pomoc obywatelom wrzetelnym rozliczaniu
się idokumentowaniu ścieżki zawodowej, żeby nie było problemów zuzyskaniem emerytury. Zawsze nowe przepisy budzą obawy, po-

FOT. Alicja Gawrońska

W Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej
odbyło się spotkanie informacyjne
na temat zmian w przepisach ubezpieczeniowych oraz skarbowych. Uczestniczył w nim Jan Mosiński – poseł RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

nieważ zderzają się z praktyką. Czasem się to
nie zazębia, bo teoria swoje, a praktyka swoje.
Było wiele pytań o te przepisy, dlatego zorganizowano to spotkanie. Poprosiłem o wsparcie merytoryczne oddział ZUS w Ostrowie
Wlkp. oraz Urząd Skarbowy w Krotoszynie.
Parlamentarzysta stwierdził, że przez
ostatnie cztery lata w sejmie nie było silnego
akcentu wobec liderów rzemiosła, którzy zabiegają o interesy tej branży. – Rzemiosło to
istotna wartość dodana, jeśli chodzi
oPKB – oznajmił poseł. – Pan premier Morawiecki ma wiedzę oistocie rzemiosła, ale uważam, że należałoby przybliżyć jemu oraz ministrom resortowym pojawiające się problemy.
Jest pomysł, żeby przenieść to doświadczenie
z Krotoszyna i rozpocząć cykl spotkań informacyjnych z rzemieślnikami na terenie okręgu kalisko-leszczyńskiego. Pokilku takich konferencjach w innych miastach zorganizujemy

spotkanie w Warszawie, gdzie pojawią się ministrowie – rodziny, pracy i polityki społecznej, edukacji oraz gospodarki.
„Mały ZUS” to przepisy obowiązujące
od 1 stycznia. Jeśli przychody za ubiegły rok
z działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy nie przekraczają trzydziestokrotności
minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł
za rok 2018), może on płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.
„E-składka” obowiązuje już od 1 stycznia 2018. Przedsiębiorcy oraz osoby samo
zatrudnione wszystkie składki opłacają jednym zwykłym przelewem na indywidualny
numer rachunku składkowego. Oznacza to,
że zamiast trzech albo czterech przelewów
wykonuje się tylko jeden. Ponosi się przez to
niższe koszty.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
Wydział Matematyki i Informatyki oraz
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM zaprosiły uczniów szkół podstawowych
klas V-VI województwa wielkopolskiego
i ich opiekunów do wzięcia udziału
w Uczniowskim Sympozjum Matematycznym.
Oprócz szkół z Poznania i okolic wzięli
wnim udział uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Koźminie Wlkp. wraz z nauczycielką
matematyki – Alicją Gawrońską, a także
z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
Uczniowskie Sympozjum Matematyczne zostało objęte honorowym patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Marszał-

ka Województwa Wielkopolskiego oraz
Dziekana WSE UAM. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja matematyki wśród
uczniów i doskonalenie nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wysłuchali
referatów: „Szyfry, czyli jak ukryć wiadomości”, „Elementy teorii grafów” i „Złoty
podział”. Ponadto dla nauczycieli dr Tomasz Przybyła i dr hab. Michał Klichowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych
przygotowali wykład „Gdzie w mózgu
jest matematyka?”.
Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach i konkursie, w którym sukces odniósł
uczeń koźmińskiej Trójki. Robert Wojtowiak
zajął bowiem pierwsze miejsce. Nazakończenie sympozjum wszyscy wysłuchali wykładu
popularnonaukowego dra Bartłomieja Bzdęgi „Geometria punktowa mas”.
OPRAC. (NOVUS)
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74 lata od wyzwolenia Krotoszyna
W środę, 23 stycznia, obchodziliśmy 74. rocznicę wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskich
Niemiec. W naszym mieście jak co
roku odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie.
Władze miasta i powiatu, radni oraz
przedstawiciele organizacji kombatanckich i szkół złożyli symboliczne wiązanki
kwiatów pod tablicą na ratuszu, upamiętniającą przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego w powiecie krotoszyńskim:
Antoniego Piaczyńskiego ps. Maria Jazłowiecki (delegata rządu RP na powiat), kapitana Edwarda Bączkowskiego ps. Tata
(inspektora rejonowego AK), podporucznika Józefa Pukackiego ps. Wiktor (szefa
Sztabu Inspektoratu AK), podporucznika Stefana Kurzawskiego ps. Kalina (komendanta Obwodu AK). Wszyscy zostali zamordowani w obozie Żabikowo
w 1944 roku.
Wiązanki kwiatów złożono również
przy tablicy znajdującej się na ul. Przemysłowej. Upamiętnia ona bohaterską
śmierć trzech ochotników biorących
udział w walkach o wyzwolenie Krotoszyna – Antoniego Gałeckiego, Antoniego
Klimczaka i Kazimierza Chybę.

Brody (żołnierza AK). Kolejarze dysponowali bronią zdobytą z niemieckiego pociągu, wykolejonego przez nich pod Durzynem. Mając pozycje obronne na terenie
cegielni, hitlerowcy przeprowadzili atak
wzdłuż nasypu pomiędzy ul. Koźmińską
a parowozownią. Kolejarze, wsparci ra-

W wyniku rozpoczęcia na początku 1945 roku wielkiej ofensywy Armii
Czerwonej i odwrotu wojsk hitlerowskich 18 stycznia mieszkający w Krotoszynie Niemcy rozpoczęli ewakuację. 23
stycznia nadchodzące ze wschodu wojska radzieckie, należące do I Frontu
Ukraińskiego, zmusiły przebywające
w Krotoszynie oddziały niemieckie
do wycofania się.
Niemcy, opuszczając w panice miasto, postanowili zniszczyć tory i inne
obiekty kolejowe, aby utrudnić Armii
Czerwonej dalszy marsz na zachód, jednak napotkali opór zorganizowany
przez 30 kolejarzy pod komendą Leona

dzieckim czołgiem, odparli nacierających
Niemców, a ciężkie rany odniósł w tej walce Edmund Spychała.
Jednocześnie do Krotoszyna zbliżała
się szpica wojsk radzieckich. Według relacji pamiętających te wydarzenia mieszkańców na ulicach miasta doszło do nielicznych walk z niemieckimi maruderami, którzy mieli nawet zniszczyć jeden
z radzieckich wozów pancernych. Po panicznej ucieczce Niemców ppor. AK Władysław Kędzierski ps. Lech, na czele grupy około 80 osób, złożonej z ocalałych
z niemieckich aresztowań żołnierzy AK
i ochotników, zajął centrum miasta jeszcze przed przybyciem na rynek wojsk so-

wieckich. Po powitaniu Rosjan ich dowódca przekazał komendę nad miastem
ppor. Kędzierskiemu, który, znając zagrożenie, nie ujawnił swoich związków z AK.
Rosjanie nie pozostali w Krotoszynie długo i ruszyli dalej na zachód w kierunku
Kobylina (zdobytego 23 i 24 stycznia).
Zgromadzeni na rynku mieszkańcy odśpiewali hymn i „Rotę”, a Czesław Piaseczny (żołnierz AK) zawiesił biało-czerwoną
flagę na krotoszyńskim ratuszu. Na rynek
zaczęto również znosić odnalezioną
w mieście broń.
W nocy z 23 na 24 stycznia ppor. Kędzierski zorganizował ochotniczy oddział
w celu zabezpieczenia miasta przed wycofującymi się żołnierzami niemieckimi.
Rankiem 24 stycznia grupa 17 ochotników pod dowództwem Antoniego Gałeckiego wyruszyła na patrol rozpoznawczy
do Starego Krotoszyna, posuwając się ul.
Sowińskiego w kierunku torów kolejowych Krotoszyn-Ostrów Wlkp. Oddział
został zaatakowany z broni maszynowej
i ręcznej z zabudowań cegielni. Podczas
przerwy w ostrzale Polacy próbowali
zmienić zajętą pozycję, jednak Niemcy
szybko wznowili atak, zabijając Antoniego Gałeckiego, Kazimierza Chybę i Antoniego Klimczaka. Wparciem dla atakującego cegielnię oddziału okazał się przypadkowo radziecki czołg, który nadjechał
od strony Koźmina Wlkp. Jego pojawienie się pozwoliło na wyparcie Niemców
z umocnionych pozycji obronnych.
Tego samego dnia oddział krotoszyński został zmuszony do obrony przed posuwającą się od strony Ostrowa Wlkp.
strażą przednią dywizji Hermann
Göring. Ppor. Kędzierski zdawał sobie
sprawę, że nieliczne i słabo uzbrojone oddziały ochotnicze nie mają szans w walce
z hitlerowskimi wojskami pancernymi,

zorganizował więc obronę na przedpolach Krotoszyna i rozpoczął działania pozorujące. Utworzył sieć ruchomych stanowisk z bronią maszynową i rozkazał im
szybkie przemieszczanie się na samochodach wzdłuż wyznaczonej linii obrony.
Niemcy, przekonani o tym, że Krotoszyn został już opanowany i umocniony
przez Sowietów, ominęli miasto od strony
południowej i północnej. Hitlerowcy cały
czas byli spychani przez podążające za nimi wojska Armii Czerwonej, których
część wjechała do Krotoszyna. Omijając

miasto, formacje niemieckie starły się 25
stycznia na linii Wróżewy-Benice-Raciborów z radzieckimi oddziałami pancernymi. Było to największe starcie w rejonie
Krotoszyna, które zakończyło się niewielkim i krótkotrwałym sukcesem hitlerowców. Walki na Ziemi Krotoszyńskiej trwały aż do końca stycznia 1945 roku.
W tym czasie Szpital Miejski przy ul.
Bolewskiego udzielał pomocy chorym

i rannym w walkach toczonych na Ziemi
Krotoszyńskiej, a także tym przywożonym z dalszych odcinków frontu. Do pracy w lazarecie i zorganizowanych na terenie miasta ambulatoriach wojennych
PCK zgłaszała się ochotniczo krotoszyńska młodzież. Ambulatoria mieściły się
przy ul. Kołłątaja, Kaliskiej, Mickiewicza,
Piastowskiej oraz na dworcu kolejowym.
Lekarzami, którzy udzielali pomocy poszkodowanym, byli Stanisław Stryjakowski, Alojzy Weinert, Maria Weinert oraz
student medycyny – Gerwazy Świderski – i siostra elżbietanka – Aniceta Lisiecka. Zaopatrzono wówczas ok. 3 tys.
rannych.
W wyniku walk w styczniu 1945 r.
na terenie powiatu krotoszyńskiego zginęło co najmniej 396 osób (żołnierzy i cywilów), w tym 350 Niemców. Tak po ponad pięciu latach zakończyła się hitlerowska okupacja na Ziemi Krotoszyńskiej.
Radość mieszkańców nie trwała jednak

długo, ponieważ po przybyciu Armii
Czerwonej zaczęła ona szybko topnieć
z powodu narzucenia nowej „władzy ludowej”. Poprzez oddziały Urzędu Bezpieczeństwa i wspierające je sowieckie
NKWD władza ludowa represjonowała
tych, którzy o wolność i niepodległość
Polski walczyli np. w Armii Krajowej czy
Narodowych Siłach Zbrojnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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BIBLIOTEKA

Dla babć
i dziadków
23 stycznia Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera
w Krotoszynie i Stowarzyszenie „Razem” zorganizowały uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na imprezę przybyło liczne grono gości.
Wszystkich powitała prezes Stowarzyszenia „Razem” Elżbieta Gasztka, jednocześnie składając życzenia babciom
i dziadkom z okazji ich święta.
Wzruszających momentów nie brakowało. Dla babć i dziadków wystąpiły
wnuki, które śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Swoje umiejętności zaprezentowała także skrzypaczka, Zuzanna
Wasielewska. Spotkanie zakończyło się
przy kawie, słodkim poczęstunku i rozmowach. Uczestnicy uroczystości opowiadali o swoich doświadczeniach w roli
dziadka czy babci.
(NOVUS)

KOBYLIN

Śpiewali kolędy i pastorałki
FOT. www.kobylin.pl
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20 stycznia w Sanktuarium Matki
Bożej przy Żłóbku w Kobylinie odbył
się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Or-

ganizatorem wydarzenia był chór
Harfa, działający przy miejscowym
Klubie Seniora „Złoty Wiek”.

W przeglądzie wystąpiły następujące
zespoły: Razem Raźniej z Długich Starych, Wąsoszanki z Wąsosza, Tęcza z Piasek, Malinczoki z Piasek, Pod Klonem
z Miejskiej Górki, Retro z Borku Wlkp.,
Głębowiczanie z Wińska, Babie Lato
z Żerkowa i Harfa z Kobylina. W sumie
publiczności zaprezentowało się 140 artystów.
Zespoły wykonywały po cztery kolędy lub pastorałki. Po przeglądzie wszyscy
występujący zostali zaproszeni do sali
szkolnej, gdzie przygotowano skromny
poczęstunek.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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SULMIERZYCE

Niezwykłe widowisko historyczne

W minioną niedzielę Muzeum Regionalne w Sulmierzycach zorganizowało niezwykłą inscenizację, której celem było upamiętnienie setnej rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Mieszkańcy mieli okazję
obejrzeć rekonstrukcję walki powstańczej, w której zginął Piotr Zieleziński. Tło ówczesnych wydarzeń
przedstawił Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. H.
Ławniczaka w Krotoszynie.
Wcześniej przy sulmierzyckim muzeum przygotowano wystawę sprzętu i rekonstruktorów z okresu powstania wielkopolskiego. Każdy na pamiątkę otrzymał
„dokument” przyjęcia do Rady Ludowej.
Rekonstrukcja potyczki z czasów powstania wielkopolskiego odbyła się przy starym cmentarzu, gdzie znajduje się grób
Piotra Zielezińskiego. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców.
W Sulmierzycach przygotowania
do powstania wielkopolskiego rozpoczęły
się już 25 października 1918 roku, kiedy
władzę lokalną przejęli Polacy. Na stanowisko burmistrza powołano Antoniego
Lipińskiego, a członkami magistratu zostali m. in. Feliks Gibasiewicz oraz Walenty Garyantysiewicz. W drugiej połowie listopada ukonstytuowała się w Sulmierzycach Rada Ludowa i zaczęto formować siły porządkowe, nad którymi dowództwo
przejął sierż. Stanisław Kamiński. Po wybuchu powstania Straż Ludowa została

przekształcona w regularne oddziały, które na początku stycznia liczyły ponad 200
ochotników.
W dniach 17-31 stycznia niemiecka
straż graniczna przeprowadzała ataki
na Chwaliszew oraz Sulmierzyce. Kilkakrotnie próby zajęcia miasta zostały udaremnione przez powstańców podkomendą
sierż. Stanisława Kamińskiego. Pełniąc wartę na posterunku przy cmentarzu parafialnym 31 stycznia 1919, poległ wspomniany
wcześniej Piotr Zieleziński – w trakcie
strzelaniny, która wywiązała się między powstańcami a wojskiem pruskim.
1 lutego miała miejsce przysięga wojskowa kompanii sulmierzyckiej. Część powstańców, nie godząc się na służbę poza
regionem, nie złożyła przysięgi, pełniąc
w mieście służbę porządkową jako Straż
Obywatelska. Komendantem formacji
został Telesfor Fibak. Żołnierze kompanii,
którzy złożyli przysięgę, pod komendą
sierż. Stanisława Kamińskiego jeszcze tego samego dnia udali się do Ostrowa
Wlkp., gdzie ich przeformowano. Młodszych włączono do nowo utworzonej 9
kompanii 12 Pułku Strzelców Wlkp.,
a starsze roczniki pozostały jako kompania sulmierzycka. Obie kompanie wysłano do wzmocnienia sił powstańczych
na południe Wielkopolski, na odcinku
frontowym Kępna i okolic Kobylej Góry.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

FINANSE

Czas na kompleksowe podejście do finansów!
Kupno mieszkania, samochodu czy
finansowanie jakiejkolwiek innej inwestycji wiąże się często z zaciągnięciem kredytu. Jak wybrać najlepszą
ofertę? Czy udając się do banku,
otrzymamy kilka konkurencyjnych
a jednocześnie najkorzystniejszych
dla nas propozycji? No właśnie. Dlatego warto zajrzeć do krotoszyńskiego oddziału FinUp (ul. Koźmińska 34/1), gdzie profesjonalni doradcy pomogą w uzyskaniu kredytu
na miarę naszych oczekiwań.
Aby wybrać najlepszy dla nas kredyt, musielibyśmy odwiedzić wszystkie
możliwe banki i zapoznać się z ich ofertą. A i wtedy mielibyśmy niemały kłopot z wyborem, ponieważ nie każdy
musi się znać na sprawach bankowo-finansowych.
Co zatem zrobić, gdy potrzebujemy gotówki? Najlepiej udać się do FinUp w Krotoszynie przy ulicy Koźmińskiej i zdać się na fachową pomoc doradców, którzy mają wieloletnie doświadczenie w bankowości.
Być doradcą finansowym!
– W bankach byliśmy mocno ograniczani ofertą. Mogliśmy proponować
jedynie produkty danej instytucji finansowej – oznajmia Tomasz Gierko,
doradca z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Dlaczego zatem
FinUp? – Aby być wreszcie doradcą
w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie
sprzedawcą – odpowiada. – W banku
sprzedaje się konkretny produkt, a tutaj, w FinUp, mamy różne produkty
kredytowe banków działających na polskim rynku, również takich, których
placówek brak w Krotoszynie. Idziemy
więc w kierunku zaproponowania
Klientom takiego rozwiązania, które
jest dla nich korzystne, a co ważne – poprzedzone kompleksowym omówieniem oferty i kosztów – wyjaśnia.
– Fakty są takie, że blisko co drugi
Polak, chcąc kupić mieszkanie, udaje

się po pomoc do doradców, którzy mają
możliwość zaproponowania kilku rozwiązań i pomagają w wyborze tego właściwego – stwierdza T. Gierko, doradca
z krotoszyńskiego oddziału FinUp. – Świadomość Klientów, jako
konsumentów, cały czas rośnie. Widzimy to również w finansach, gdzie nie
zależy nam już tylko na jednym elemencie oferty, ale kompleksowo chcemy poznać wszystkie szczegóły dotyczące transakcji – dopowiada.
Partner w biznesie
Spółka Fintegra Sp. z o. o. pod marketingową nazwą FinUp istnieje
od marca 2011 roku. Specjalizuje się
w sprzedaży usług finansowych dla każdego segmentu rynku. Jako firma stawia sobie za cel wsparcie dla Klientów
na najwyższym poziomie, dostosowane
do ich potrzeb.
FinUp działa w największych miastach na terenie Polski, a od maja również
w Krotoszynie. – Firma FinUp to jeden
z wiodących pośredników – mówi T.
Gierko. – To bardzo szybko rozwijająca
się sieć sprzedaży. Spółkę założyło dwóch
bankowców, którzy wcześniej też pracowali w korporacjach. Ciągle powstają nowe oddziały, cały czas poszerzamy ofertę.
Naszą grupę tworzą wyłącznie bankowcy, a więc specjaliści w tej branży.
Fachowcy z FinUp poruszają się tylko w ramach kredytów bankowych,
a nie finansowania udzielanego przez
parabanki czy instytucje finansowe niewiadomego pochodzenia. – Znamy
procesy banków, wiemy, kiedy Klient
nie musi ponosić dodatkowych kosztów – oznajmia. – Przenosimy Klienta
na poziom partnera w biznesie dla danego banku, a nie jedynie kolejnego
Klienta – podkreśla.
Prowadzimy Klienta za rękę
Przychodzi więc Klient do firmy FinUp, mówi: „potrzebuję określoną ilość
gotówki” i… – …i my go prowadzimy
od A do Z, jeśli chodzi o przeprowadze-

nie całej procedury kredytowej –tłumaczy T. Gierko. – Nie jesteśmy typowymi
pośrednikami. Podczas spotkania z nami Klient dowie się, w jaki sposób przebiegać będzie cały proces kredytowy,
wskażemy dokumentację i pokierujemy
Klienta, jak ma ją przygotować. Dokonamy z Nim rzetelnej analizy wszystkich
kosztów związanych z transakcją oraz
przygotujemy niezbędną dokumentację, w tym umowę przedwstępną, oraz
pomożemy w wypełnianiu wniosków.
Doprowadzamy wniosek Klienta
do podpisania umowy, pomagamy również w umówieniu i podpisaniu aktu
notarialnego i ostatecznie wypłaty kredytu. Można zatem powiedzieć, że prowadzimy Klienta za rękę od samego początku, aż do momentu zakończenia całego procesu kredytowego. Klient podejmuje jedynie decyzję, co kupuje i jak
chce to sfinansować, a my zajmiemy się
całą resztą – dodaje.
Doradcy z FinUp pomagają Klientowi skompletować dokumenty i dostarczają je do banku. – Tak, ponieważ
podejmując pierwszy raz decyzję o kredytowaniu zakupu własnego „M” czy
wnioskując o jakikolwiek inny kredyt,
Klient zastanawia się, jak sporządzić
wniosek wraz z masą załączników. Jest
to trudne, a kiedy weźmiemy pod uwagę, że są to np. dokumenty do dwóch,
trzech banków, to łatwo coś pominąć,
co niepotrzebnie wydłuży czas uzyskania kredytu – objaśnia.
Co oczywiste, każdy Klient ma inne oczekiwania. – Dlatego każdą osobę
traktujemy indywidualnie – zaznacza
T. Gierko. – Naszym zadaniem jest to,
by Klient poczuł się komfortowo z tym,
jaką decyzję podjął. Rozwiązanie, z którego finalnie Klient skorzysta, ma być
jak idealnie skrojony garnitur, gdyż to
Klient będzie korzystał z tego rozwiązania przez sporą część swojego życia.
ANDRZEJ KAMIŃSKI

Pełen tekst przeczytasz
na www.glokalna.pl!
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NASZA AKCJA

Głosuj na swoich faworytów!
Trwa czwarta edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2018 pod patronatem Starosty
Krotoszyńskiego, organizowanego
przez naszą redakcję! Wybieracie jak
zawsze SPORTOWCA ROKU, a także
SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU oraz
SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU.
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5 imprez
sportowych. W kategorii SPORTOWIEC
ROKU2018 prowadzi (stan na28 stycznia,
godz. 11.00) sumoka Michał Fabianowski,
na którego oddano 26,7% głosów. Drugą lokatę zajmuje biegacz Karol Olejniczak – 17,2%, a tuż za nim plasuje się kolejny przedstawiciel sumo, Aron Rozum – 16,1%. Na czwartą pozycję awansowała bilardzistka Weronika Połczyńska – 10,4%, piąty jest siatkarz Patryk Foltynowicz – 8,8%, a następne miejsce zajmują
ex aequo trójboista Szczepan Zimmermann
i bilardzistka Weronika Karwik – 7,3%.
W kategorii SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 na prowadzeniu jest
lekkoatleta Czesław Roszczak – 39,2%, który wyprzedza Sławomira Gruchałę, dyrektora koźmińskiego GOS-u – 31% i Dariusza
Rozuma, prezesa PZS – 16,1%. Jeśli chodzi
o SPORTOWE IMPREZY, to na razie największą liczbę zwolenników ma Summer
Cup.

Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego
można dokonywać na numer konta:
95 1090 1157 0000 0000 1502 202
9 z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”

Głosowanie potrwa do 10 lutego,
do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy nagrody – szczegóły
wkrótce! O nagrody będą mogli ubiegać się
uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą na ad-

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
Plebiscyt zakończy się Sportową Galą,
która odbędzie się 22 lutego w Restauracji
Leśniczówka. Gościem specjalnym będzie
Piotr Reiss, legenda poznańskiego Lecha.
W trakcie imprezy nagrodzimy także
SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU, którą wybierze kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta ufunduje roczne stypendium.
Zaraz po gali odbędzie się bal. Bilety
można nabyć w naszej redakcji – ul. Mały
Rynek 13/10. UWAGA! Bal Sportowca będzie charytatywny. Chcemy bowiem wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego, który
od października 2017 roku zmaga się z chorobą nowotworową. Pan Krzysztof jest nosicielem genu BRCA1 i istnieje leczenie, dzięki któremu będzie mógł żyć. Niestety, jest to
kosztowna terapia i potrzebne jest wsparcie
ludzi o dobrych sercach.

res redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila
z argumentacją wyboru do 10 lutego,
do godz. 23.59. W treści maila należy także
podać numer telefonu, z którego oddano
głos.
PARTNERAMI STRATEGICZNYMI
plebiscytu są firma ENERGYSPED i RESTAURACJA LEŚNICZÓWKA, a PARTNERAMI – GALERIA KROTOSZYŃSKA, AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA,
CENTRUM TAŃCA SHOW DANCE,
GABI-PLAST, SKLEP MOTORYZACYJNY PAWLICKI, NEST, STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECIIOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE
oraz wszystkie gminy naszego powiatu.
Regulamin PLEBISCYTU i klasyfikację on-line znajdziecie na stronie:
http://www.glokalna.pl/ruszyla-kolejna-edycja-plebiscytu-sportowego/.
(ANKA)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.6
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).
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KROTOSZYN

Okolicznościowe
tablice na 12 ulicach

FOT. www.krotoszyn.pl

HUFIEC PRACY 15-2

Pod koniec ubiegłego roku, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, zamontowano 12 tablic okolicznościowych, opisujących patronów
ulic, którzy są związani z historią naszego miasta.
Tabliczki z krótkim opisem patrona
ustawione zostały na ulicach Bolewskiego, Sowińskiego, Tyczyńskiego, Nabzdyka, Langiewicza, Klemczaka, Ogrodow-

Aktywni w trakcie ferii

W ramach tegorocznej akcji „Zima” Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie przygotował dla uczestników zajęcia rekreacyjne w salce
świetlicowej.

skiego, Kozala, Wierzbięty, Karbowiaka,
Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Ich treść przygotowano we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka.
Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 20 000 złotych. Na ten rok
przewiduje się montaż okolicznościowych tablic na kolejnych krotoszyńskich ulicach.

Pierwszego dnia młodzież rywalizowała w turnieju tenisa stołowego. Jako że chętnych było sporo, zawody
przeprowadzono w salce szkolnej,
gdzie do dyspozycji są dwa stoły. W kolejnym dniu można było pograć w piłkarzyki czy na konsoli Xbox, jak również w gry planszowe. Tak więc młodzież miała okazję aktywnie spędzić
wolny czas w trakcie ferii.

(NOVUS)

(ANKA)

Kultura/Sport
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FESTIWAL

Schola Cantorum ponownie w Krotoszynie
W dniach 23-26 stycznia w Kaliszu
oraz wielu miejscowościach południowej Wielkopolski odbywał
się 41. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.
Po raz kolejny wydarzenie to zagościło również w Krotoszynie.
Organizatorem festiwalu było Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej
Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”.
Patronat honorowy nad imprezą objęli
minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.
W ramach festiwalu odbył się konkurs zespołów muzyki dawnej, na który

ty – inauguracyjny, towarzyszące i galowy, warsztaty plastyczne i muzyczne oraz
rozmaite spotkania.
W tym roku w krotoszyńskiej galerii
Refektarz można było posłuchać Zespołu

zgłosiło się wiele grup muzycznych z całego kraju. Artyści walczyli o Grand Prix
Festiwalu – nagrodę specjalną ministra
edukacji narodowej oraz o złotą, srebrną,

KARTY

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Sportowy kop w Wyrębinie

19 stycznia w Wyrębinie odbył
się VI Otwarty Turniej Kopa Sportowego. W rywalizacji indywidualnej
najlepszy był Artur Zmysłowski
z Krotoszyna, a drużynowo zwyciężyła ekipa sołtysów.

W szranki stanęło 76 miłośników kopa. W tym gronie znalazła się jedna
przedstawicielka płci pięknej. Rywalizacja
toczyła się na dystansie pięciu rund. Najlepiej spisał się Artur Zmysłowski z Krotoszyna (19 dużych oraz 131 małych

Muzyki Dawnej AMICORUM z Gdańska, zespołu AS-GIS z Gdańska pod kierunkiem Magdaleny Warżawy i Zespołu
Muzyki Dawnej FAVORITO z Białegostoku pod kierunkiem Bożeny Kraśko.
Równocześnie w Refektarzu przygotowano wystawę wybranych prac plastycznych
konkursu „Twórczość plastyczna, inspirowana muzyką dawną”.
(NOVUS)

brązową i bursztynową statuetkę „Harfa
Eola”. Ponadto zorganizowano 24. Ogólnopolski Konkurs „Twórczość plastyczna,
inspirowana muzyką dawną”, konceroczek), wyprzedzając Ryszarda Borowczyka ze Śremu (19 dużych / 110 małych
punktów) i Piotra Kaczmarka (17 dużych
/ 144 małych pkt.).
W zmaganiach zespołowych triumfowała drużyna sołtysów (58/124 pkt.)
w składzie: Krystian Matyjasik, Łukasz
Panek, Krzysztof Matyjasik i Karol Wójcik. Na drugim miejscu uplasował się team Wuja Bednarek (56/174 pkt.): Jerzy
Piechowiak, Henryk Grobelny, Piotr
Kaczmarek i Przemysław Górski. Trzecią
lokatę zajął zespół ze Śremu (56/45 pkt.)
w składzie: Marcin Szydłowski, Ryszard
Borowczyk, Marcin Jędrzejak i Zenon
Nowaczyk.

PIŁKA NOŻNA

Ruszyły przygotowania do wiosny

(GRZELO)

Do treningów, po przerwie świątecznej, wróciły drużyny piłkarskie z powiatu krotoszyńskiego. Biały Orzeł
Koźmin Wielkopolski, Piast Kobylin
i Astra Krotoszyn wznowiły już zajęcia, by jak najlepiej przygotować się
do rundy wiosennej.
Sporo działo się w Kobylinie. Dotychczasowy szkoleniowiec, Paweł Janas, rozstał się z Piastem i przeniósł do Jaroty Jarocin. Wraz z Piotrem Grabarkiem ma
pomóc klubowi w odbudowie. Do swojego klubu po okresie wypożyczenia powrócił także defensor Alan Janowski. Z kolei
bramkarz Bartosz Kubiak będzie reprezentował barwy Gromu Golina, walczącego o awans do klasy okręgowej.
Nowym trenerem drużyny seniorów
Piasta został Jarosław Plota, związany dotychczas z Orlą Jutrosin. Kobylinianie rozegrają sparingi z Jarotą Jarocin, KS Opatówek, Phytopharmem Klęka, WKS-em
Witaszyce i Ogniwem Łąkociny. Pierwszym poważnym testem będzie marcowy

pojedynek z Jarotą w ramach Okręgowego Pucharu Polski.
10 stycznia zajęcia rozpoczęli piłkarze Białego Orła Koźmin Wlkp. Podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego mecze kontrolne będą rozgrywać
na sztucznym boisku w Jarocinie. Zmierzą się ze Spartą Miejska Górka, Gromem
Golina, Wisłą Borek Wlkp., Czarnymi
Dobrzyca, Lwem Pogorzela i GKS-em
Żerków. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość pięciu podstawowych graczy Białego Orła, którzy zastanawiają się nad rezygnacją z dalszej gry.
Treningi wznowili także piłkarze
Astry Krotoszyn. Podopieczni trenera
Krzysztofa Wewióra rozegrają sześć sparingów – z Ostrovią Ostrów Wlkp., Polonusem Kazimierz Biskupi, Krobianką
Krobia, Białym Orłem Koźmin Wlkp.,
Koroną Piaski i Phytopharmem Klęka.
Z drużyną pożegnał się bramkarz Bartosz
Jarysz, który zrezygnował z dalszej gry
na boiskach trawiastych.
(GRZELO)

Sport

15

POD NASZYM PATRONATEM

Wkrótce poznamy mistrza KLHPN
Już tylko jedno zwycięstwo dzieli Ekipę z Sulmierzyc od zdobycia tytułu
mistrzowskiego Krotoszyńskiej Ligi
Halowej Piłki Nożnej. W ósmej kolejce lider pokonał 4: 2 Pato Błonie.
Niedzielna seria rozpoczęła się od powrotu na boisko Karola Krystka, który
uczcił to zdobyciem czterech goli. Najlepszy zawodnik LZS-u Kobierno-Tomnice
poprowadził swój zespół do zwycięstwa 7: 6 w pojedynku z Octagonem.
Pancom bez problemów wygrał 9: 2

z Hornets, utrzymując trzecie miejsce
w tabeli. Dla zdunowskiej drużyny trzy
bramki zdobył Mikołaj Szulc.
Na niespełna minutę przed końcem
meczu z Don't Cry ekipa A Seree Tee strzeliła gola na 8: 7. Rywale napędzili drugiej
obecnie drużynie w lidze sporo strachu,
utrzymując prowadzenie przez większość
spotkania. Cztery trafienia dla AST zaliczył Dawid Przybyszewski, który prowadzi
w klasyfikacji strzelców z 22 golami.
Nadal liderem jest Ekipa z Sulmierzyc, która tym razem pokonała 4: 2 Pato

Błonie 4: 2. Hat trickiem popisał się Mateusz Goliński.
Na zakończenie kolejki Żubry
zmierzyły się z MTV. Obrońcy tytułu
prowadzili 2: 0 i 3: 1, ale w drugiej odsłonie czerwoną kartkę otrzymał Mikołaj Kalak, co wykorzystał zespół z Rozdrażewa, zwyciężając 8: 5. Po dwa gole
strzelili Mateusz Jankowiak, Artur Nowak i Kamil Tracz.
Po ósmej kolejce pewne podium są
Ekipa z Sulmierzyc oraz AST. Walkę
o trzecie miejsce stoczą Pancom

DART

i MTV. Szans na obronę tytułu nie mają już Żubry.

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Cieślak blisko sprawienia niespodzianki Bezkonkurencyjna Astra

Zawody Grand Prix POD odbywały
się trzy dni. W piątek rywalizowały pary.
Najbliżej wyjścia z grupy byli Przemysław
Misiak i Łukasz Adamczak, którzy zajęli
trzecią lokatę. Jedno zwycięstwo odnieśli
Zdzisław Jusiak i Włodzimierz Skalski,
a bez wygranej zmagania zakończyli Przemysław Sawicki i Adrian Jasiński.
Następnego dnia rozegrano piąty
w tym sezonie turniej GP POD. W szranki stanęło 177 darterów. Drugie miejsce
w grupie zajął Przemysław Pawlicki, ale
w fazie pucharowej musiał uznać wyższość Krzysztofa Wojciechowskiego (1: 3)
i sklasyfikowany został na pozycjach 3364. Na zmaganiach grupowych udział
w zawodach zakończyli A. Jasiński, Z. Jusiak, P. Sawicki, Marta Pawlicka i Jacek
Cieślak. Dla osób, które nie przeszły do fazy pucharowej, zorganizowano dodatkowy turniej GP Cup, a w nim nieźle spisał
się P. Misiak, plasując się na miejscach 5-8.
W niedzielę rywalizowało 136 za-

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta rywalizowali
w dwóch kolejnych turniejach w ramach Grand Prix POD. W Krakowie
najlepiej powiodło się Jackowi Cieślakowi, który został sklasyfikowany
na miejscach 17-32.

wodników. Dwóch naszych darterów wyszło z grupy. W fazie pucharowej P. Sawicki przegrał z Andrzejem Robakiem (0: 3),
zajmując ostatecznie lokaty 33-64, a J.
Cieślak najpierw pokonał Dimę Kovalova
(3: 1), a następnie uległ Sebastianowi Madejskiemu (2: 4) i zakończył turniej
na miejscach 17-32. Ze swoich grup nie
wyszli A. Jasiński, Z. Jusiak, P. Pawlicki
i M. Pawlicka.
Przy okazji zawodów w Krakowie rozegrano dwa kolejne mecze rozgrywek

drużynowych. Ekipa Meblex-Rawicz
AGD RTV nie sprostała West Side (7: 13)
oraz Point DT Bydgoszcz (6: 14). Następne turnieje Grand Prix odbędą się
w dniach 22-24 marca w Perzycach. Organizatorami będą SKLD i Polska Organizacja Darta.
Wyjazd do Krakowa możliwy był
dzięki wsparciu gminy Krotoszyn oraz lokalnych partnerów – firm Fach-Stol, Victus, Daf-Mal, Ska-Met i Intermarche.
(GRZELO)

W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej. Rywalizowały drużyny z rocznika 2006 i młodszych. W finale zmierzyły się zespoły
krotoszyńskiej Astry.
W turnieju zagrało osiem ekip. Najpierw zmagania toczyły się w dwóch grupach, a potem walczono o poszczególne
miejsca.
Na siódmej pozycji zawody zakończył GOS II Koźmin Wlkp., wygrywając 4: 1 z GOS-em III. Piąte miejsce zajęła
pierwsza drużyna Marcinków Kępno,
ogrywając 3: 1 Marcinki II.
W półfinałach Astra II Krotoszyn po-

konała 1: 0 GOS I, a Astra I zwyciężyła 2: 1
KKS Kalisz. Piłkarze z Kalisza uplasowali
się na trzeciej lokacie, pokonując po rzutach karnych rywali z Koźmina. W finale
drugi team Astry wygrał 1: 0 z Astrą I.
Królem strzelców został Karol Janicki (Astra), a za najlepszego bramkarza
uznano Tobiasza Celebańskiego (GOS I).
Wyróżniono także najlepszych zawodników każdego zespołu – Macieja Fiołkę
(Astra I), Oliwiera Janickiego (Astra II),
Franciszka Figaja (GOS I), Bartosza Zmyślonego (GOS II), Antoniego Szczotkę
(GOS III), Krzysztofa Gasztycha (Marcinki I), Jakuba Wawrzynowskiego (Marcinki II) oraz Kacpra Grochowicza (KKS).
(GRZELO)
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SIATKÓWKA

Gospodarze zwycięzcami turnieju
W sobotę w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Olimpijskiej odbył
się IX Turniej Piłki Siatkowej z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. Triumfowała miejscowa drużyna
KTPS, ogrywając w finale 2: 0 zespół
z Bydgoszczy.
Patronat nad imprezą objęli starosta Stanisław Szczotka i bur mistrz
Franciszek Marszałek. Do rywalizacji
przystąpiło dziewięć zespołów, które
podzielono na dwie grupy. Grano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Nasze miasto reprezentowały trzy drużyny.
W pierwszej grupie najlepszy był Team KTPS Krotoszyn, który wygrał z Turkiem 2: 1 (21: 16, 19: 21, 11: 8), Jarocinem 2: 1 (10: 21, 21: 19, 11: 7) oraz Kaliszem 2: 1 (19: 21, 21: 6, 11: 6). Drugą
grupę wygrał zespół z Bydgoszczy, wyprzedzając ekipę KTPS Krotoszyn, która
pokonała Gniezno/Pobiedziska 2: 0
(21: 16, 21: 16), Ostrów Wlkp. 2: 1
(10: 21, 21: 17, 11: 8) oraz Klimatyzację

Drygas Krotoszyn 2: 0 (21: 12, 21: 10).
W konfrontacji o piąte miejsce ostro-

wianie ograli rywali z Jarocina 2: 0
(21: 18, 21: 18). W półfinałach miejscowa drużyna KTPS okazała się lepsza
od kolegów z Teamu KTPS, zwyciężając 2: 0 (21: 20, 21: 16), a bydgoszczanie
nie dali szans siatkarzom z Kalisza, wygrywając 2: 0 (21: 18, 21: 11).
Ci ostatni zajęli trzecie miejsce,
po zwycięstwie 2: 0 (21: 11, 21: 18)
nad Teamem KTPS. W finale zespół Krotoszyńskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej
gładko ograł ekipę z Bydgoszczy 2: 0
(21: 17, 21: 13).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

