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Wielka Orkiestra znów zagrała!
POWIAT

Rolnicy strajkowali
W miniony piątek odbył się strajk rolników z powiatu krotoszyńskiego,
którzy protestują przeciw niekorzystnym ich zdaniem reformom rolnictwa, przygotowanym przez rząd.
Strajkujący przejechali „żółwim tempem” kawalkadą pojazdów rolniczych z Koźmina Wlkp. do Krotoszyna, korkując tym samym drogę krajową nr 15. Tego dnia w całej Wielkopolsce zorganizowano podobne protesty.

Rolnicy zebrali się przy Hotelu
pod Szyszkami w Koźminie Wlkp. Sławomir Szyszka, prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Krotoszynie, rozdał i odczytał
protestującym tekst porozumienia związków i organizacji rolniczych powiatu krotoszyńskiego z zawartymi postulatami.
Czego zatem domagają się rolnicy?
Kontroli produktów do produkcji żywności, wprowadzanych na polski obszar gospodarczy równocześnie przez inspekcję weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną

oraz przedstawiciela organizacji rolniczych
na terenie działania danego zakładu przetwórczego, a także cofnięcia zatwierdzenia
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; obrony rynku krajowego poprzez oflagowanie naszych produktów; odpowie-

dzialnej gospodarki łowieckiej i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie oraz ASF;
wstrzymania importu zbóż oraz przetworów pochodzenia zbożowego z obszarów
objętych ASF, innych niż terytorium Polski;
wstrzymania importu komponentów

str. 2-3
Czytaj

po cenach dumpingowych, głównie z Ukrainy, do wytwarzania żywności, w tym koncentratu pomidorowego, jabłkowego,
wszelkiego rodzaju półproduktów do przetwórstwa; koordynacji produkcji zwierzęcej przez rząd poprzez kontrolę rynku chowu i hodowli zwierząt na terytorium Polski; zachowania równowagi produkcyjnej
we wszystkich gałęziach rolnictwa. Rolnicy
chcą także, aby przekazywanie nadwyżek
żywności państwom objętym konfliktami,
które rząd Polski wspiera finansowo, miało
charakter pomocy humanitarnej, finansowanej przez państwo polskie w formie naszej żywności.
(NOVUS)
WIĘCEJ NA TEN TEMAT
PRZECZYTASZ na www.glokalna.pl.
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Całodobowe pływanie
z Otylią i Olivierem!

24 godziny trwała akcja charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy Delfin 4, we współpracy z krytą pływalnią Wodnik w Krotoszynie. Miłośnicy
pływania z całego powiatu pokonali
łącznie 827,9 km. Dzięki temu zebrano 14 029,95 zł, pobijając ubiegłoroczny rekord.

SZPITAL

Tak Orkiestra grała dla Krotoszyna

Tuż po 27. Finale Wielkiej Orkiestry
warto sobie uświadomić i przypomnieć,
jaki sprzęt dotąd otrzymały od WOŚP
krotoszyńskie oddziały – noworodkowy
i dziecięcy, a także pogotowie ratunkowe.
Trudno wymienić wszystkie dary,
skoncentrujmy się więc na najważniejszych. W sumie było ich 61 na kwotę ponad 340 tys. zł. Szpital otrzymywał dary
od Fundacji 13 razy. Część starszego
sprzętu, na skutek wyeksploatowania,
obecnie nie jest już używana.
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Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Po raz pierwszy oddział noworodkowy krotoszyńskiego szpitala doposażony został w sprzęt zakupiony przez
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 1995 roku. Przekazano wówczas lampę do fototerapii noworodków i stanowisko do resuscytacji. W sumie sprzęt ten kosztował
ponad 17 tys. zł.

W 1998 r. Fundacja przekazała ówczesnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krotoszynie sprzęt umożliwiający ratowanie dzieci w wypadkach
i nagłych zdarzeniach. Były to m. in. laryngoskop, resuscytator, 2 deski ortopedyczne, 2 kołnierze ortopedyczne, nosze.
W 2000 po raz pierwszy dar w postaci pulsoksymetru otrzymał oddział dziecięcy. W 2003 dla tego oddziału kolejnymi urządzeniami były ssak elektryczny, 3
pompy infuzyjne, inhalator i glukometr,
w 2004 – kardiomonitor i ciśnieniomierz. W 2018 oddział dziecięcy został
doposażony w 13 łóżeczek dziecięcych, 4
łóżka młodzieżowe, po 2 kardiomonitory
i pulsoksymetry.
Jeśli chodzi o oddział noworodkowy,
to w 2000 WOŚP przekazała tam stanowisko do resuscytacji noworodków, a rok
później urządzenie do przesiewowego badania słuchu. Oddział w Krotoszynie
uczestniczy w Programie Powszechnych

Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce, jaki stworzony został
przez Fundację.
Pomiędzy2005 a2018 dla nowo narodzonych dzieci Orkiestra grała siedmiokrotnie. Krotoszyński szpital otrzymał m. in. 2
inkubatory, stanowisko do resuscytacji,
komputerowe oprogramowanie do obsługi
badań słuchu, aparat do badania słuchu,
wagę noworodkową, lampę zabiegową.
W 2018 przybył kolejny aparat do badania
słuchu oraz bilirubinometr – urządzenie,
które pozwala na bezinwazyjne zbadanie
poziomu bilirubiny u noworodków. Wcześniej, aby dokonać takiej diagnostyki, trzeba
było pobrać krew od maluszków.
Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, zawsze sprzęt kupowany przez Fundację i trafiający do krotoszyńskiej placówki był aparaturą niezwykle nowoczesną, pod względem jakościowym z najwyższej półki.
OPRAC. (ANKA)

W akcję włączyło się wiele krotoszyńskich stowarzyszeń i grup zawodowych
oraz wielu samorządowców. Każde dziecko, które brało udział w maratonie, mogło
wejść na basen za darmo. Dorośli natomiast musieli zapłacić symboliczną złotówkę. Oczywiście każdy mógł wrzucić
dowolną kwotę do puszki WOŚP.
Gośćmi specjalnymi drugiej edycji maratonu byli Otylia Jędrzejczak – złota medalistka igrzysk olimpijskich w 2004 roku
w pływaniu – oraz Olivier Janiak – pochodzący z Krotoszyna znany dziennikarz
i prezenter telewizyjny. Nie zabrakło również Konrada Powroźnika – wielokrotnego
medalisty krajowych i międzynarodowych
zawodów pływackich.
Zanim rozpoczął się maraton pływacki, Otylia Jędrzejczak poprowadziła trening dla dzieci z UKS Delfin 4. Młodzi
adepci pływania wspaniale bawili się
pod okiem mistrzyni olimpijskiej. – Zawsze byłam sportowcem, który przekazuje swoją wiedzę, doświadczenie oraz rzeczy na licytacje charytatywne – mówiła
Otylia Jędrzejczak. – Jeśli jesteś w stanie

wrzucić do puszki złotówkę, to wrzuć złotówkę, jeśli jesteś w stanie więcej, to
wrzuć więcej. Każdy grosz ma znaczenie – zaznaczyła.
Słowa uznania dla organizatorów akcji wyraził również Olivier Janiak. – Maraton pływacki wspaniale łączy się z akcją
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która pozytywnie pobudza całą Polskę.
Wielkie brawa należą się Jackowi Mielcarkowi z UKS Delfin za wspaniały pomysł
i zorganizowanie tej inicjatywy, za tych
wszystkich ludzi, którzy przybyli tłumnie
na to wydarzenie – oznajmił Olivier Janiak.
– Akcja nie mogłaby się odbyć bez
pomocy naszych licznych wolontariuszy
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i I Liceum
Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Również im należą się
wielkie podziękowania – powiedział Jacek Mielcarek. W tym roku udało się
przepłynąć 827,9 km. Zebrano kwotę 14 029,95 zł, poprawiając wynik
z pierwszej edycji maratonu.
Miłym akcentem wizyty Otylii Jędrzejczak i Oliviera Janiaka było ich spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 4. Ciekawostką jest fakt, że znany prezenter telewizyjny jest absolwentem tej
placówki. Na spotkaniu dwóch uczniów
wcieliło się w role reporterów, przeprowadzając wywiad z gwiazdami.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILMY
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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XXVII FINAŁ WOŚP

W naszym powiecie zebrano ponad 176 tysięcy złotych!
Za nami już XXVII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki zbierano na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 50
specjalistycznych szpitali
dziecięcych w Polsce.
Również w naszym powiecie wiele się działo. Rankiem liczne grono wolontariuszy ruszyło z teren
z WOŚP-owymi puszkami.
Atrakcji nie brakowało, organizowano koncerty, pokazy, rozmaite występy itp.

KROTOSZYN. W tym roku w akcję
krotoszyńskiego sztabu włączyło się 200
wolontariuszy. Kwestowali nie tylko w Krotoszynie, ale także w Rozdrażewie, Roszkach, Lutogniewie, Benicach czy Nowej
Wsi. Od rana w krotoszyńskim parku jak co
roku stanęły konie i bryczki. Za symboliczną opłatę każdy mógł skorzystać z przejażdżki. Zorganizowano też akcję oddawania krwi w siedzibie punktu krwiodawstwa. O godzinie 17.00 odbył się maraton
fitness z Power Jump. W Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury wystąpili m. in. Tandeta
Blues Band i Grupa Infernal. Nie zabrakło
ciekawych gadżetów na licytacjach, takich
jak choćby ponton użyty podczas kręcenia
teledysku Dawida Podsiadło – przekazany
przez Oliviera Janiaka – czy czepek Otylii
Jędrzejczak. Krotoszyński sztab WOŚP
w momencie oddawania niniejszego wydania gazety do druku miał zebranych ponad 76 tys. złotych.

KOŹMIN WLKP. W Parku im. Powstańców Wielkopolskich zorganizowano
Bieg „Policz się z cukrzycą”. O godz. 15.00
przy ulicach Stęszewskiego i Łukomskiego
można było obejrzeć pokaz strażacki.
W kinie Mieszko impreza rozpoczęła się
występami dzieci z Przedszkola „Parkowe
Skrzaty”. Na scenie pojawili się także
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Kornela Makuszyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca.
Zagrały zespoły Sanders, Grana Śmietana,
Tandeta Blues Band i Dead Air. W Koźminie Wlkp. zebrano 49 883,38 zł.

KOBYLIN. W sali przy ul. Krotoszyńskiej i na placu obok orkiestrowe granie rozpoczęło się o godz. 15.00. Najpierw zorganizowano pokaz Stihl. Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie, Tacy Nie Inni,
Folklor Błonie, Jacek Krupa, Show Dance, Anna Szaflarska, aGain oraz Pan Przecinek
& Zespół Depresyjny. O 20.00 pokaz ratownictwa zaprezentowali strażacy z miejscowej
OSP. Jak zawsze nie zabrakło „Światełka do nieba” w wykonaniu The Darkness. W Kobylinie zebrano 24 315,58 zł.

ZDUNY. Finał WOŚP zorganizowano na rynku, gdzie o godzinie 15.00 rozpoczęły się występy. Na scenie można było podziwiać dzieci z Przedszkola Publicznego, Damiana Woźniaka ze Szkoły Podstawowej w Zdunach, podopiecznych Kółka Teatralno-Tanecznego „Gwiazdy” ze Szkoły Podstawowej w Zdunach, scholi działającej przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela, podopiecznych Jagody Szkudłapskiej ze Szkoły Tańca Art of
Dance, Ernesta Zimmermanna z zespołem, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, podopiecznych Marty Machowskiej (Ancymonki i Ancymony), Michała Teodorczyka z zespołem oraz Aleksandrę Sowę. Nie zabrakło tradycyjnej grochówki, ogniska oraz „Światełka do nieba”. W Zdunach uzbierano 14 898 zł i 30 euro.

SULMIERZYCE. W Sulmierzyckim
Ośrodku Kultury wystąpiły orkiestra dęta,
dzieci z zespołu tanecznego z Przedszkola
Publicznego oraz z grupy tanecznej
przy SDK, a także wokaliści i grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej im. Sebastiana
Fabiana Klonowicza. Sulmierzycki sztab
zebrał 10 918,78 zł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KULINARIA

Wyróżnienie dla restauracji
U Bielawnego
HISTORIA

Ślady krotoszyńskiej masonerii

Każdego roku anonimowi inspektorzy dokładnie oceniają około tysiąca restauracji, a do przewodnika trafia mniej
niż połowa. – Nie wiemy dokładnie, kiedy eksperci byli u nas – mówi Kamila Nowak, manager restauracji U Bielawnego. – Możemy tylko przypuszczać, iż odwiedzili nas latem zeszłego roku.
Restauracje są oceniane w skali od 1
do 20 punktów. Do przewodnika trafiają
te, które zdobyły przynajmniej dziesięć.
Od liczby przyznanych punktów zależy,
ile prestiżowych czapek zdobędzie restauracja. Nikomu nie są znane szczegółowe
kryteria oceny. Wiemy jedynie, iż skupiają
się na jakości jedzenia, regionalnych produktach, obsłudze klienta, wystroju,
doborze wina do posiłku, a nawet panującej w restauracji atmosferze.

– Będziemy się starać z całych sił, aby
w każdym kolejnym Żółtym Przewodniku była nasza restauracja – stwierdza Kamila Nowak. – Byliśmy bardzo zaskoczeni i szczęśliwi, gdy do naszego szefa Dominika Bielawnego trafiło zaproszenie
na galę Żółtego Przewodnika Gault&Millau.
Gala odbyła się 26 listopada minionego roku w Gdańsku. Zaproszono na nią
ponad 400 szefów kuchni z całej Polski. – Nasza restauracja jako jedyna z powiatu krotoszyńskiego trafiła do Żółtego
Przewodnika. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni. W Żółtym Przewodniku możecie znaleźć opis naszej restauracji
na 180. stronie. To dzięki ciężkiej pracy
całego naszego zespołu zostaliśmy docenieni i wyróżnieni. Jako manager jestem
dumna z mojego teamu. Wierzę, że
na tym nie poprzestaniemy i będziemy
dążyć do realizacji swoich marzeń – podkreśla K. Nowak.
KINGA KOSTKA

Pozyskane eksponaty pochodzą z początku XX wieku. Jednym z nich jest laska
Ernsta Maentela – dyrektora banku niemieckiego w Krotoszynie i mistrza miejscowej loży. Wykonana została zdrewna iwieńczy ją głowica z kości słoniowej w formie
czaszki z czarnymi rogami oraz symboliką
masońską. Całość uzupełnia srebrna obrączka z imieniem i nazwiskiem właściciela.
Inny eksponat to laska Paula Lechmanna – właściciela ziemskiego i członka Komitetu Urzędników Loży. Także wykonana
z drewna, a jej srebrna głowica sygnowana
jest imieniem i nazwiskiem właściciela oraz
literą K.
Muzeum pozyskało również rytualny
tłok pieczętny, używany w obrzędowości
masońskiej. Jest wykonany z mosiądzu i kości słoniowej, ma formę splecionych dłoni
i sygnowany jest skrótem nazwy loży: „J. T. d
P.”. Odcisk pieczęci przedstawia oko opatrzności.
Czwarty eksponat to szklany kielich
obrzędowy, używany w rytuałach loży, zdobiony symboliką masońską i sygnowany nazwiskiem właściciela – brata Neumanna,
członka loży.
Historia loży masońskiej wKrotoszynie
jest niejasna i nie ma na ten temat obszernej
bibliografii. Według informacji przedstawionych przez portal www.wolnomularstwo.info.pl woficjalnej historii miasta próżno szukać informacji o działającej tutaj
przez ponad 100 lat loży masońskiej. Data
powstania krotoszyńskiej loży jest trudna
do zweryfikowania. Według Themana i Policka było to w 1764 roku, natomiast według Brokera i Dalena organizację powołano

FOT.
FOT. www.powiat-krotoszyn.pl
www.muzeum.krotoszyn.pl

Żółty Przewodnik Gault&Millau to
przewodnik po restauracjach i produktach regionalnych. Restauracja
U Bielawnego zdobyła 10,5 punktu.

Muzeum Regionalne im. Hieronima
Ławniczaka w Krotoszynie wzbogaciło
się o niezwykle cenne eksponaty, związane z niemiecką lożą wolnomularską,
która działała w naszym mieście przez
ponad sto lat. Warto więc przy tej okazji przybliżyć nieco – na tyle, na ile to
możliwe – historię loży masońskiej
w Krotoszynie.

w 1826. Większa część badaczy skłania się
ku tej drugiej dacie, kiedy to miasto znajdowało się już pod panowaniem pruskiego zaborcy, a znaczną część jego mieszkańców
stanowiła ludność żydowska i niemiecka.
Nieporozumienie to może być jednak
rezultatem zmiany nazwy krotoszyńskiej loży właśnie wroku1826. Pierwotną „Świątynię Miłości Braterskiej” zastąpiono nazwą
„Zum Tempel der Pflichttreue („Pod Świątynią Wierności Obowiązkowi”).
Krotoszyńska
loża
powstała
pod zwierzchnością Grosse National-Mutterloge „zu drei Weltkugeln” wBerlinie iprace swoje prowadziła w dwóch językach – polskim i niemieckim. Gdy zmieniła się nazwa loży, Mistrzem Katedry był ks.
Thurn und Taxi. W 1851 roku nastąpiło
„uśpienie” loży, które trwało krótko – do 1860.
W drugiej połowie XIX wieku loża ulegała stopniowej germanizacji i pod koniec
stulecia zrzeszała już przede wszystkim
Niemców. W 1905 miejscowi wolnomularze przejęli budynek dawnego starostwa powiatowego przy Fürstenstrasse (dziś Przedszkole nr 1 Miś Uszatek przy ul. Piastowskiej), gdzie zlokalizowali swoją siedzibę.
Krotoszyńska loża napoczątkuXXwieku liczyła kilkudziesięciu członków. W 1904 było ich 40, pięć lat później 49, w 1912 ponownie 40, a w 1918 aż 51.
Według Ludwika Hassa krotoszyńska
loża przestała istnieć między rokiem 1920
a 1922, co miało mieć związek z opuszczeniem przez jej członków polskiego już mia-

sta i przeniesieniem się do Niemiec.
Na pewno w tym czasie zauważalny jest
znaczny odpływ członków organizacji, jednak inny badacz, Leon Chajn, wskazuje, że
miejscowa loża istniała do 1932. W 1930 liczyła już tylko 26 członków, a dwa lata później 24.
W 1932 Mistrzem Katedry był wspomniany wyżej Ernest Maentel, awskład Komitetu Urzędników wchodzili: technik Wilhelm Stock, fotograf Alfred Schoen, dyrektor mleczarni Karl Owig, właściciel ziemski
Arthur Ast, wzmiankowany już Paul Lachmann, nauczyciel Barnhard Sucker, właściciel ogrodnictwa Edmund Rogal, właściciel
kaflarni Paul Adasch, mistrz malarski Bruno Arlt, właściciel tartaku Hermann Willig
i Kurt Scholty.
Szczątkową tylko działalność krotoszyńscy masoni prowadzili jeszcze do listopada 1938, a siedzibę ostatecznie odebrano
im w kwietniu roku następnego.
Po działalności krotoszyńskiej loży masońskiej dodziś zachowało się kilka eksponatów w muzeum. Prócz tych pozyskanych
niedawno są to: filiżanka, zalepka listowa, album utworów muzycznych oraz zdjęcie
z balu maskowego. Ponadto nieliczne dokumenty natemat miejscowej loży znajdują się
w Zbiorze Masoników w Ciążeniu. Pozostałością po działalności wolnomularzy jest też
kilka willi członków loży, gmach ich ostatniej siedziby oraz kościół ewangelicki (dziś
pw. św. Andrzeja Boboli), nad którego ołtarzem znajduje się oko opatrzności.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami
9 stycznia w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie odbyło się
tradycyjne noworoczne spotkanie
władz z lokalnymi przedsiębiorcami.
Uroczystość ta już na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń w naszym
mieście.

w Biadkach pod kierownictwem Klaudii
Szubert.
Nagrody i wyróżnienia od burmistrza
Krotoszyna otrzymały następujące firmy:
AgroUNIMA Cezary Sztuder; A-T S.A.;

KOŹMIN WLKP.
Cukiernia Łyskawa K. M. M. s. c.
Krzysztof Łyskawa, Michał Łyskawa, Marianna Łyskawa; Deteem Danuta Szpurtacz; DW Sp. z o. o.; PPH EWA KROTOSZYN S.A.; PPH Gabi-Plast Gabriela Kośmider; GEMBIAK-MIKSTACKI s. j.;
Hardbit s. j., Krzysztof Białek, Przemysław
Poprawa; IteCom Sp. z o. o.; Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Sp.
z o. o.; PPHU KONSTAL Franciszek Roszczak; Las-Kalisz Sp. z o. o.; MAHLE Polska S.A.; MECH-ROL-PLAST Sp. z o. o.;
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Spec.

Opiek. Zdrowotnej KOL-MED s. c. Urszula Górna, Hanna Włodarczyk; NUTRICIA Sp. z o. o. Zakłady Produkcyjne – Oddział Krotoszyn; Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka

w Warszawie, Region Oceny Poznań,
Przedstawicielstwo w Kobiernie; Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu; Jerzy Stanisławski – firma STANISŁAWSKI.
Gratulacje z okazji 20-lecia firmy
przekazano także Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu Piotrowscy s. c. Marek
i Roman Piotrowski.
W związku z pytaniami od naszych
Czytelników odnośnie kryteriów przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców
zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej kwestii
do Jacka Kępy, naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie. – Kryterium przyznawania wyróżnień burmistrza Krotoszyna
przedstawia się następująco – wysyłamy
ankiety do firm z pytaniami na temat nagród i certyfikatów, jakie otrzymały w ciągu roku. Natomiast zapraszamy te przedsiębiorstwa, które wskazują nam takie organizacje jak Klub Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Krotoszyńskie Zrzeszenie Handlu i Usług. Z odpowiednim
wyprzedzeniem, na naszej stronie internetowej, zamieściliśmy informację o tym,
że firmy mogą również same wyrazić akces uczestnictwa w spotkaniu – objaśnił J.
Kepa.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Tablica ku czci bohaterów

FOT. Dawid Klinka

Burmistrz Franciszek Marszałek
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Sikora złożyli przedsiębiorcom
gratulacje. Słowa uznania przekazali
także starosta Stanisław Szczotka, senator Łukasz Mikołajczyk oraz poseł Tomasz Ławniczak.
Józef Majchrzak, członek Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
w imieniu prezydenta tej organizacji, dra
Mariana Króla, wręczył Józefowi Januszkiewiczowi, starszemu Cechu Rzemiosł
Różnych w Krotoszynie, odznaczenie im.
Hipolita Cegielskiego – srebrny medal
LABOR OMNIA VINCIT – za krzewienie idei pracy organicznej.
Rafał Głouszek, kierownik Działu
Obsługi Klienta Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, przedstawił ofertę spółki.
Część artystyczną natomiast przygotował
zespół Izydorki ze Szkoły Podstawowej

6 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego na Ziemi Koźmińskiej.
Przy ul. Strzeleckiej odsłonięto tablicę ku czci bohaterów powstania.
Najpierw w kościele farnym odprawiona została Msza św. Homilię wygłosił
ks. Andrzej Patecki, przypominając wydarzenia sprzed stu lat. Zwrócił uwagę
na działania powstańców z Koźmina
Wlkp. w drodze do niepodległości.
Potem przedstawiciele towarzystw,
władze, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście uczestniczyli w odsłonięciu okolicznościowej tablicy, upamiętniającej zryw
niepodległościowy na Ziemi Koźmińskiej. Tablica mieści się na kamieniu

przy hali sportowej na ul. Strzeleckiej.
Spotkanie z historią w murach zamku
prowadził Andrzej Joachimiak, prezes Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego. Burmistrz Maciej Bratborski podsumował uroczystości patriotyczne, które
zorganizowano w minionym roku w Koźminie Wlkp., a także wręczył nagrody laureatom okolicznościowych konkursów.
Wysłuchano również dwóch prelekcji historycznych. Radosław Grygiel zaprezentował powstanie wielkopolskie
w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, a koźmińskie ślady powstania
omówił historyk Władysław Kręgielski.
Zwieńczeniem spotkania był koncert
patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.
(NOVUS)

6

Wydarzenia

WTOREK, 15 stycznia 2019
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KOBYLIN

W setną rocznicę wyzwolenia miasta

27 grudnia 1918 roku Wielkopolanie
chwycili za broń przeciw zaborcy. Również
kobylinianie aktywnie przystąpili do powstania. 3 stycznia 1919 roku Kobylin został wyzwolony. Po 126 latach pruskiej niewoli na kobylińskim ratuszu załopotała biało-czerwona flaga. W ślad za nią całe miasto
ozdobiły polskie flagi i symbole narodowe,
a mieszkańców ogarnęła wielka radość.
W setną rocznicę tego wydarzenia
mieszkańcy Kobylina, na czele z lokalnymi
władzami, ruszyli szlakiem powstańczych
dokonań. Uroczystości rozpoczęły się
od Mszy św. w kościele parafialnym pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika. Następnie uczestnicy udali się do miejsc upamięt-

FOT. www.kobylin.pl

3 stycznia w Kobylinie odbyły się
uroczystości związane z setną rocznicą wyzwolenia miasta podczas powstania wielkopolskiego. W obchodach uczestniczyło liczne grono
mieszkańców.

niających wydarzenia sprzed stu lat.
Pierwszym punktem przemarszu był
ratusz. Już w dniach 16-18 listopada 1918
próbowano przejąć władzę w mieście. Wtedy z wnętrz budynku usunięto portrety cesarza, a od burmistrza Carla Dicksona zażądano złożenia urzędu. Początkowo odmawiał, uznając działania członków rady
za bezprawne. Decyzja dotycząca burmistrza nie została uprawomocniona przez Po-

wiatową Radę Robotniczo-Żołnierską
i po dwóch dniach Dickson powrócił do ratusza, by pełnić swój urząd, jednakże
pod ścisłą polską kontrolą. Ostatecznie powstańcy przejęli władzę w urzędzie 3 stycznia 1919 roku.
Potem uczestnicy uroczystości przeszli
pod dom Albina Wechmana (dawniej ul.
Kolejowa 175, dziś al. Powstańców
Wlkp. 17). To szczególne miejsce, gdyż
na przełomie 1918/1919 odbywały się tam
posiedzenia najpierw Rady RobotniczoŻołnierskiej, anastępnie Rady Ludowej, którą kierował doktor Antoni Bukolt.
W tym miejscu również formowała się
Straż Ludowa, na czele której stanął Ignacy
Gajowczyk. To tutaj 3 stycznia 1919 roku
komendant Gajowczyk zarządził zbiórkę
polskich ochotników. Na apel odpowiedziała przeszło setka obywateli, z których utworzono trzy plutony. Dowództwo powierzono byłym podoficerom pruskiej armii – Janowi Paluszkiewiczowi, Michałowi Waw-
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rzynowiczowi i Edwardowi Ciesielskiemu.
Stąd, słabo uzbrojone, ale pełne zapału i nadziei, powstańcze plutony ruszyły wkierunku kolei, poczty i ratusza.
Następnie uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy pomniku poświęconym
kobylińskim harcerzom. Tutaj przypomniano postać Zenona Świderskiego – porucznika WP, kombatanta II wojny światowej, harcerza, strażaka, działacza społecznego i kulturalnego, patrioty, oddanego regionalisty
swojej małej ojczyzny.
Kolejnym przystankiem był dworzec
kolejowy. W tym miejscu powstańcy obawiali się najsilniejszego oporu. Zgodnie
z uzyskanymi już wcześniej informacjami
niemieckich kolejarzy wyposażono dodatkowo wbroń palną iamunicję, anawet karabiny maszynowe. Jednak widząc tak zdeterminowany oddział powstańców, nie stawiali oporu. Po krótkich pertraktacjach przekazali Polakom dworzec i urząd kolejowy.
Później na kobylińskim cmentarzu harcerze zapalili znicze pamięci na grobach
tych, którzy przyczynili się do powrotu władzy wręce polskie. Przedostatnim punktem

BIADKI

DZIERŻANÓW

Kolejny pożar sadzy

Rozbudowana świetlica wiejska

Na akcję skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz strażaków z miejscowej OSP.
Pożarem objęty był przewód kominowy
budynku jednorodzinnego, w którym
przebywały trzy osoby, w tym jedna
o ograniczonej zdolności poruszania się.
Mieszkańcy nie odnieśli żadnych obrażeń.
Strażacy z pomocą urządzeń pomiarowych sprawdzili wszystkie pomieszczenia
w budynku. Z uwagi na brak zagrożenia
odstąpiono od ewakuacji. W tym samym
czasie pozostali ratownicy wygasili ogień
w piecu centralnego ogrzewania oraz uzyskali dostęp do wylotu przewodu kominowego, podejmując działania gaśnicze.

FOT. OSP Biadki

4 stycznia strażacy zostali wezwani
do kolejnego pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Do zdarzenia
doszło w Biadkach przy ulicy Krotoszyńskiej.

Po stłumieniu ognia dogaszono zarzewia w przewodzie dymowym i usunięto
nadpaloną sadzę na zewnątrz. W trakcie
działań gaśniczych wyznaczona rota stale
monitorowała sytuację wewnątrz obiektu, dbając o bezpieczeństwo lokatorów.
(NOVUS)

10 stycznia miał miejsce uroczysty
odbiór zmodernizowanej świetlicy
wiejskiej w Dzierżanowie. Koszt inwestycji wyniósł prawie 983 tysiące
złotych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Franciszek Marszałek,
radna Zofia Jamka, Krzysztof Szczotka – sołtys Dzierżanowa oraz wykonawca
Józef Kryś (firma Mal-Pol). Obiekt po-

marszu był urząd pocztowy. Obiekt ten
miał strategiczne znaczenie dla powstania.
Kobylińscy powstańcy wkroczyli do budynku poczty bez walki. Niemieccy urzędnicy
przekazali swe stanowiska pracy Polakom,
wcześniej przygotowanym to podjęcia ich
obowiązków. Urząd stał się tym samym placówką Poczty Polskiej.
Uczestnicy uroczystości stanęli
przed symboliczną mogiłą Powstańców
Wielkopolskich, stanowiącą część pomnika
Poległym i Pomordowanym za Ojczyznę
i Wolność. Tu zapalono znicz pamięci,
aburmistrz Tomasz Lesiński wraz zpracownikami Urzędu Miejskiego złożył wiązankę
kwiatów.
Włodarz Kobylina podziękował
wszystkim za przybycie i zaprosił do sali
szkolnej, w której czekała pyszna rozgrzewająca grochówka. Na koniec wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i można było obejrzeć tematyczną wystawę. Odwagi do śpiewu dodawała grupa Ale Babki z Rozdrażewa przy akompaniamencie Barbary Gościniak i Sławomira Domaszewskiego.
OPRAC. (NOVUS)

święcił ksiądz kan. Łukasz Żurawski.
K. Szczotka podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do przebudowy sali
i wybudowania garażu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dzierżanowie – radnym,
burmistrzowi Krotoszyna, skarbnikowi
i przede wszystkim mieszkańcom wsi.
Świetlicę rozbudowano o zaplecze
kuchenne, kotłownię oraz garaż OSP.
W starej części budynku wymieniono
konstrukcję dachu wraz z pokryciem, stolarkę okienną i drzwiową, docieplono
ściany, dach i podłogę oraz wykonano roboty malarskie i posadzkowe. Ogrzewanie starymi piecami kaflowymi zastąpiono nową instalacją c. o., zasilaną kotłem
kl. V. Wykonano nową instalację sanitarną, elektryczną i klimatyzację.
Na realizację tej inwestycji gmina
Krotoszyn pozyskała dofinansowanie
w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity
koszt zadania wyniósł 982 908,06 zł
(NOVUS)
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Oddaj głos w PLEBISCYCIE SPORTOWYM!
Przed tygodniem ruszyła 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.
Nanaszej liście znajduje się15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5 imprez
sportowych. Póki co w kategorii SPORTOWIEC ROKU 2018 prowadzi sumoka Michał Fabianowski, na którego oddano 48,4%
głosów. Drugą lokatę zajmuje biegacz Karol
Olejniczak – 39,5%, anatrzeciej pozycji plasują się ex aequo siatkarz Patryk Foltynowicz i darter Przemysław Pawlicki – 5,3%.
W kategorii SPORTOWA OSOBO-

WOŚĆ ROKU 2018 na prowadzeniu znajduje się Sławomir Gruchała, dyrektor koźmińskiego GOS-u. Jeśli chodzi o SPORTOWE IMPREZY, to narazie największą liczbę
zwolenników ma Summer Cup.
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.
Głosowanie potrwa do10 lutego, dogo-

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

dziny 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 adres 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.
PARTNEREM STRATEGICZNYM
plebiscytu jest firma ENERGYSPED,

a PARTNERAMI są GALERIA KROTOSZYŃSKA, AKADEMIA PIŁKARSKA
REISSA, CENTRUM TAŃCA SHOW
DANCE, GABI-PLAST, SKLEP MOTORYZACYJNY PAWLICKI, RESTAURACJA LEŚNICZÓWKA oraz wszystkie gminy naszego powiatu.
Regulamin PLEBISCYTU i klasyfikację on-line znajdziecie na stronie:
http://www.glokalna.pl/ruszyla-kolejna(ANKA)
-edycja-plebiscytu-sportowego/.

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).

Plebiscyt
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Z POLICJI

Kryminalni z Krotoszyna, którzy zajmują się przestępczością narkotykową, zatrzymali 42-latka, podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości
środków odurzających. W trakcie
przeszukania samochodu, w którym
zastali mężczyznę, policjanci zabezpieczyli blisko kilogram marihuany.
8 stycznia funkcjonariusze z krotoszyńskiej komendy zatrzymali mężczy-

znę, którego podejrzewali o związek
z przestępczością narkotykową. Był on już
wcześniej karany za tego typu przestępstwo. Z pozyskanych informacji wynikało, że 42-latek może posiadać znaczną
ilość narkotyków. Po przeprowadzonej
obserwacji policjanci, wiedząc już, że podejrzany ma narkotyki, natychmiast go
zatrzymali.
W trakcie przeszukania samochodu
funkcjonariusze zabezpieczyli blisko kilo-

FOT. KPP Krotoszyn

Aresztowany za posiadanie
narkotyków

gram zielono-brązowego suszu roślinnego, który był schowany w torbie znajdującej się na przednim siedzeniu pasażera.
Badanie substancji wykazało, iż jest to
marihuana, o łącznej wadze 862,77 gramów. Z takiej ilości możliwe było wytworzenie ponad tysiąca porcji handlowych
substancji odurzających. Czarnorynkowa
wartość zabezpieczonych narkotyków to
ponad 30 tys. zł.
42-letni mieszkaniec Krotoszyna
usłyszał już zarzut posiadania znacznej
ilości narkotyków, za co grozi mu kara
do dziesięciu lat pozbawienia wolności.
Decyzją sądu zastosowano wobec niego
trzymiesięczny areszt tymczasowy.
(NOVUS)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Superliga prawie na półmetku
Tylko dwie kolejki zostały do zakończenia pierwszej rundy Superligi
Darta. Prowadzi, bez żadnej porażki,
Jacek Cieślak. Tuż za nim, z jedną
przegraną na koncie, plasuje się Sebastian Szostak.
W siódmej kolejce lider otrzymał
walkower za spotkanie z Mateuszem
Morgielem (6: 0). Dwa pewne zwycięstwa odniósł S. Szostak, pokonując Damiana Klubę (6: 0) i Marcina Kmieciaka
(6: 1). Trzecie miejsce zajmuje Sebastian
Olgrzymek, który w okresie świąteczno-

-noworocznym ograł Martę Pawlicką
(6: 1) i Pawła Pawlickiego (6: 4). O podium walczy też Przemysław Pawlicki,
który wygrał z D. Klubą (6: 4) i M. Kmieciakiem (6: 4).
W dolnych rejonach tabeli Michał
Kobuszyński okazał się gorszy od Ewy
Pawlickiej (2: 6) i Mateusza Wojtaszka
(0: 6), a Mariusz Cieślak nie sprostał Włodzimierzowi Skalskiemu (2: 6). Warto
odnotować także rodzinną konfrontację
Pawlickich – mecz Marty z Pawłem zakończył się podziałem punktów (5: 5).
(GRZELO)

KOŹMIN WLKP.

Najlepsi sportowcy uhonorowani
8 stycznia w hotelu Pod Szyszkami
odbyła się VI Koźmińska Gala Sportu. W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych sportowców 2018 roku z gminy Koźmin Wielkopolski.
Imprezę prowadził Robert Idkowiak.
Galę krótkim przemówieniem rozpoczął Sławomir Gruchała, dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie
Wlkp. – Systematyczna praca przynosi
zamierzone efekty. Drużyny z naszego
miasta uczestniczyły w międzynarodowych turniejach z wieloma sukcesami.
W minionym roku wyremontowaliśmy
szatnie z pełnym zapleczem oraz kupiliśmy dwa kontenery przeznaczone do treningów. Koszt wyniósł 200 tysięcy zł,
a zakup ten możliwy był dzięki środkom
przekazanym przez władze miejskie.
Na rok 2019 planujemy budowę stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zda-

rzenia – oznajmił szef GOS-u.
We współzawodnictwie sportowym
mieszkańców miasta i gminy Koźmin
Wlkp. najlepsza okazała się drużyna ze Staniewa, zdobywając 1135 pkt. Na kolejnych
miejscach uplasowały się Pogorzałki Wielkie (1064 pkt.) oraz Stara Obra (1033
pkt.). Rywalizowało w sumie 21 ekip.
Z grupy blisko 200 zawodników trenujących w piłkarskiej szkółce GOS-u wyróżniono jedenastu – Marię Markuszew-

ską, Tobiasza Celebańskiego, Alberta Czajkę, Kamila Roja, Franciszka Figaja, Mikołaja Muchę, Marcina Ratajczyka, Mikołaja
Borowczyka, Tomasza Krysia, Jakuba Stanisławskiego i Huberta Roszczaka.
Najlepszą drużyną 2018 roku byli juniorzy szkółki piłkarskiej GOS Koźmin
Wlkp. Z kolei wyróżnienia w tej kategorii
otrzymały siatkarska ekipa GOS Koźmin
Wlkp. oraz zespoły – chłopców i dziewcząt – w piłce ręcznej z ZSP Koźmin Wlkp.

Z grona szkoleniowców za miniony
rok doceniono działania Adama Kuzi,
Adama Włodarczyka, Mateusza Helwicha, Dariusza Maciejewskiego, Tomasza
Kąkolewskiego, Marcina Szymkowiaka,
Mateusza Drożdżyńskiego, Józefiny Nowaczyk-Wróbel, Michała Wawrzyniaka
oraz Mateusza Baszczyńskiego.
Tytuł sportowca roku 2018 przyznano Julii Damasiewicz (SP nr 1 Koźmin
Wlkp.), która wyprzedziła Alicję Kowańdy (MUKS Białe Tygrysy Jarocin) oraz
Monikę Brdys (SP nr 3 Koźmin Wlkp.).
Z kolei najpopularniejszym sportowcem – w głosowaniu internautów – została Katarzyna Wałęsa (1108 głosów),
a za nią uplasowali się Zofia Stempniak
(1022 głosy) oraz Michał Dana (361 gło-

sów). Łącznie oddano 2921 głosów.
Za sportowe odkrycia roku uznano
Fabiana Wośka (Biały Orzeł Koźmin
Wlkp.), Wojciecha Lisiaka (SP nr 1 Koźmin Wlkp.) oraz Marię Markuszewską
(GOS Koźmin Wlkp.). Po raz pierwszy
wybrano sportowca 40+. W tej kategorii
zwyciężył Adam Kuzia (Koźmin Biega).
W kapitule plebiscytu znaleźli się
Agnieszka Flejsierowicz, Andrzej Serek,
Sławomir Gruchała, Grzegorz Król, Lidia
Ostojska oraz Jarosław Ratajczak (przewodniczący). Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego Piano Song
z Kalisza.
(GRZELO)
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Ekipa z Sulmierzyc na czele

Szósta seria rozpoczęła się od wygranej LZS-u Kobierno-Tomnice z Hornets 3: 2. Przy stanie 1: 0 dla LZS-u kontuzji nabawił się bramkarz, Bartosz Jarysz, a w jego miejsce wszedł no-

FOT. Dominik Góral

Broniąca tytułu drużyna Żubrów prowadziła w meczu kolejki z Ekipą
z Sulmierzyc już 3: 0, by ostatecznie
zremisować 3: 3. Wobec porażki
AST sulmierzycki zespół został nowym liderem Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

minalny obrońca, Adam Adamski. Mimo to LZS zwyciężył, w czym duża za-

POD NASZYM PATRONATEM

sługa Szymona Jankowskiego, który
strzelił dwa gole.

Bez problemu trzy punkty zgarnęła
drużyna Pato Błonie, pokonując 11: 3
Don't Cry. Trzy bramki dla zwycięzców
zdobył Oskar Staszewski.
Nader emocjonujący był pojedynek
A Seree Tee z Pancomem. W drugiej połowie AST prowadziło 6: 5, ale wtedy wyższy bieg wrzucił team ze Zdun, zwyciężając ostatecznie 11: 7. Po trzy razy do siatki trafiali Mikołaj Szulc i Dawid Przybyszewski, a dwa trafienia zaliczył Łukasz
Konopka.
Gdy Żubry prowadziły już 3: 0 z Ekipą z Sulmierzyc, wydawało się, że mogą
już zasiadać na fotelu lidera. A jednak
po pasjonującym finiszu sulmierzyczanie
doprowadzili do remisu i to oni wskoczy-

li na pierwsze miejsce w tabeli. Dla Żubrów dwa gole strzelił Michał Grzęda.
W ostatnim spotkaniu MTV nie dało
rady Octagonowi, ulegając 1: 3. Zespół
z Rozdrażewa niemal cały mecz grał bez
bramkarza, bo czerwoną kartkę otrzymał
Krystian Troszczyński.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Jasiński pokazał klasę Szachowe mistrzostwa na półmetku
Za nami trzeci z sześciu zaplanowanych turniejów w ramach Otwartych
Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego
w Szachach Szybkich. Tym razem
triumfowali Wiktoria Łukowiak, Kacper Ugorek, Mateusz Antkowiak
oraz Paulina Antkowiak.

Za nami pierwszy w roku, a piąty
w sezonie turniej rankingowy Krotoszyńskiej Ligi Darta. Zmagania, jakie odbyły się 5 stycznia, były bardzo
emocjonujące i stały na wysokim
poziomie. Na szczególną uwagę zasługuje postawa najlepszego z krotoszynian, Adriana Jasińskiego, który uplasował się tuż za podium.
Premierowy turniej w roku 2019
przyciągnął darterów z wielu miejscowości. Najdłuższą trasę do Krotoszyna pokonali choćby zawodnicy z Poznania czy
Wrocławia.
Spośród graczy reprezentujących
SKLD bardzo dobrze spisał się Łukasz Kaczyński, plasując się na miejscach 9-12.
Na tym samym etapie rywalizację zakończył jeden z najlepszych naszych darterów, Jacek Cieślak, który – jak na swoje
możliwości – zaliczył jeden ze słabszych
występów. Rundę dalej zabrnął prezes
SKLD, Przemysław Pawlicki, a wobec nieobecności Sebastiana Szostaka można było sądzić, iż walka o czołowe lokaty toczyć
się będzie bez udziału gospodarzy.
O sporą niespodziankę pokusił się
jednak Adrian „Adiśka” Jasiński, którego
postawa przysporzyła wielu emocji. Bodaj
najbardziej „plastycznie” grający zawod-

nik, który z wielką estymą przygotowuje
się do każdego rzutu, przestrzegając rozmaitych rytuałów, dotarł aż do strefy medalowej. Jasiński wprawdzie na pudło się
nie wdrapał, ale jego występ zostanie zapamiętany na długo.
Rywalizację zdominował jarocinianin, Norbert Pecyna, który w bardzo
atrakcyjnym pojedynku finałowym uporał się z Karolem Wilgosiewiczem (Wrocław). Miejsce na najniższym stopniu podium wywalczył Dmytro Kovalov, który
popisał się m. in. zakończeniem lega 12.
lotką. Tej samej sztuki dokonał Konrad
Pawłowski (Leszno). Zresztą podobnych
wyczynów w Centrum Bilardowym Bila
było tego wieczoru mnóstwo.
W rozgrywkach pań tradycyjnie
pierwsze skrzypce grały Anna Kowalczyk
(Ostrów Wlkp.), Marta Pawlicka i Ewa
Pawlicka (obie SKLD), które właśnie w tej
kolejności zakończyły zmagania.
W „męskim graniu” na czele stawki
po pięciu rozgrywkach tłoczno. Prowadzi
N. Pecyna (39 pkt.), przed J. Cieślakiem
(37), P. Pawlickim i K. Pawłowskim (obaj
po 31). U kobiet prym wiodą A. Kowalczyk i Nina Lech-Musialska (Wrocław),
które zgromadziły po 29 oczek. Trzecia
jest M. Pawlicka (24).
(GOLSKI)

Trzeci turniej, który jak zawsze odbył
się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej, zgromadził rekordową w tej edycji
liczbę uczestników – ponad 50, W starszej kategorii dziewcząt najlepsza okazała
się Wiktoria Łukowiak, która wyprzedziła Julię Kordasiewicz i Natalię Grzonę.
W gronie chłopców pierwsze miejsce zajął Kacper Ugorek, drugi był zwycięzca
poprzedniego turnieju – Kamil Grzesiak.
Zapewne ci dwaj gracze powalczą o końcowy triumf. Obecnie prowadzi K. Grzesiek, mając 0,5 pkt. przewagi nad swoim
najgroźniejszym rywalem. Trzecia lokata

przypadła Dawidowi Gustowskiemu,
który traci do lidera już cztery oczka.
W grupie młodszych chłopców zwyciężył Mateusz Antkowiak, wyprzedzając
Stanisława Kalaka i Adama Jarczyńskiego.
Wśród dziewcząt pierwsze trzy miejsca
zajęły Paulina Antkowiak, Katarzyna
Kaczmarek i Zofia Kalak.

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Filipiak na drugim miejscu

Przedstawiciele SAC Ursus Krotoszyn rywalizowali w II Otwartych Mistrzostwach Ostrowa Wielkopolskiego w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Najlepiej powiodło się Kamilowi Filipiakowi, który uplasował się na drugim miejscu.
Wszyscy krotoszyńscy trójboiści walczyli w kategorii mężczyzn powy-

żej 95 kg. Nie było podziału na juniorów
i seniorów, a końcowa klasyfikacja ustalona była według formuły Wilksa.
Debiutujący w zmaganiach Sebastian
Konarczak zaliczył osiem z dziewięciu podejść i poprawił rekordy życiowe, osiągając
w przysiadzie 180 kg, w wyciskaniu leżąc117,5kg oraz wmartwym ciągu160kg.
Trenujący od dziewięciu miesięcy
Krzysztof Szlachta w przysiadzie zali-

Uroczyste zakończenie mistrzostw
odbędzie się po ostatnim turnieju,
w czerwcu. Udział w rywalizacji jest bezpłatny, a każdy, kto chciałby wziąć udział,
proszony jest o kontakt telefoniczny
z
Przemysławem
Gustowskim
(503 004 919).
(GRZELO)

czył 200 kg, w wyciskaniu leżąc 110 kg,
a w martwym ciągu 260 kg. Widać zatem, że w tym zawodniku drzemie niemały potencjał.
18-letni Andrzej Rusek poprawił rekordy życiowe w przysiadzie (265 kg)
i w wyciskaniu leząc (125 kg). Ponadto zaliczył 230 kg w martwym ciągu, a podejście na 240 kg minimalnie spalił.
Kamil Filipiak zakończył zawody
na drugiej pozycji z łącznym wynikiem 747,5 kg, na który złożyło
się 290 kg w przysiadzie, 172,5 kg w wyciskaniu oraz 285 kg w martwym ciągu.
– Z założenia miał to być start na luzie, bez większych przygotowań – komentuje Szczepan Zimmermann, prezes
SAC Ursus Krotoszyn. – Mimo tego nasi
zawodnicy niezwykle poważnie podeszli
do rywalizacji, osiągając rewelacyjne wyniki i poprawiając rekordy życiowe. To
bardzo dobra prognoza przed wiosennymi mistrzostwami Polski, na których
zwłaszcza Andrzej i Kamil mają szanse
powalczyć o medale.
(GRZELO)
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SIATKÓWKA

Chłopaki Andrzeja zwycięzcami memoriału

Już po raz trzeci rozegrany został
siatkarski Memoriał im. Andrzeja
Szczepaniaka. W hali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 8, gdzie
popularny Szczepan przez wiele lat
trenował swoich podopiecznych, najlepiej spisała się drużyna nazywająca się Chłopaki Andrzeja.

Andrzej Szczepaniak przez wiele lat
pracował w Ósemce. Z młodymi adeptami siatkówki osiągnął wiele sukcesów
na terenie kraju. Trener odszedł z tego
świata 6 stycznia 2016 roku. Jego byli
podopieczni, Piotr Grzempowski oraz
Wojciech Rost, po raz trzeci zorganizowali turniej ku jego pamięci.

Do rywalizacji przystąpiły cztery
drużyny, w składach których znalazło się
wielu wychowanków A. Szczepaniaka.
Grano systemem każdy z każdym,
do dwóch wygranych setów.
Prym wiodła drużyna Chłopaki Andrzeja, pokonując Oldboys Team Banaszak 2: 0 (25: 17, 25: 19), zespół z rocznika 1986 2: 0 (25: 21, 25: 12) oraz Team
Parcelki 2: 0 (29: 27, 25: 22). Siatkarze
z rocznika 86 zajęli drugie miejsce, wygrywając z Teamem Parcelki 2: 0
(25: 20, 27: 25) i Oldboys Team Banaszak 2: 0 (25: 17, 25: 16). Ta ostatnia ekipa uplasowała się na trzeciej lokacie, ogrywając
Team
Parcelki
2:
1
(23: 25, 25: 20, 17: 15).
Tytuł MVP przyznano Michałowi

Danie (Chłopaki Andrzeja), a miano Zawodnika Fair Play przypadło Łukaszowi
Kukiełczyńskiemu (1986). Nagrody indywidualne za najlepsze akcje – w obronie i w ataku – otrzymali Dominik Kubeczak (Team Parcelki) i Oskar Rakowski
(Oldboys).
– Wielkie ukłony dla wszystkich zawodników memoriału, a w szczególności
dla dwójki organizatorów – Wojciecha

Rosta i Piotra Grzempowskiego, którzy
wykonali kawał dobrej roboty. Album ze
zdjęciami z dawnych lat był okazją
do wspomnień i przypomniał wszystkim,
ile dobrego dla krotoszyńskiej siatkówki
zrobił trener Andrzej Szczepaniak. Myślę, że impreza powinna dalej odbywać się
w kolejnych latach – powiedział Bartosz
Kosiarski, jeden z uczestników turnieju.
(GRZELO)

