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� SPORT 

Trzeci Memoriał 
im. Andrzeja
Szczepaniaka

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 2-3

WYDARZENIA

Wielka Orkiestra znów zagrała!

W mi nio ny pią tek od był się strajk rol -
ni ków z po wia tu kro to szyń skie go,
któ rzy pro te stu ją prze ciw nie ko rzyst -
nym ich zda niem re for mom rol nic -
twa, przy go to wa nym przez rząd.
Straj ku ją cy prze je cha li „żół wim tem -
pem” ka wal ka dą po jaz dów rol ni -
czych z Koź mi na Wlkp. do Kro to szy -
na, kor ku jąc tym sa mym dro gę kra -
jo wą nr 15. Te go dnia w ca łej Wiel ko -
pol sce zor ga ni zo wa no po dob ne pro -
te sty.

Rol ni cy ze bra li się przy Ho te lu
pod Szysz ka mi w Koź mi nie Wlkp. Sła wo -
mir Szysz ka, pre zes Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej w Kro to szy nie, roz dał i od czy tał
pro te stu ją cym tekst po ro zu mie nia związ -
ków i or ga ni za cji rol ni czych po wia tu kro -
to szyń skie go z za war ty mi po stu la ta mi.

Cze go za tem do ma ga ją się rol ni cy?
Kon tro li pro duk tów do pro duk cji żyw no -
ści, wpro wa dza nych na pol ski ob szar go spo -
dar czy rów no cze śnie przez in spek cję we te -
ry na ryj ną, Pań stwo wą In spek cję Sa ni tar ną

oraz przed sta wi cie la or ga ni za cji rol ni czych
na te re nie dzia ła nia da ne go za kła du prze -
twór cze go, a tak że cof nię cia za twier dze nia
w przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło wo -
ści; obro ny ryn ku kra jo we go po przez ofla -
go wa nie na szych pro duk tów; od po wie -

dzial nej go spo dar ki ło wiec kiej i wy pła ty od -
szko do wań za szko dy ło wiec kie oraz ASF;
wstrzy ma nia im por tu zbóż oraz prze two -
rów po cho dze nia zbo żo we go z ob sza rów
ob ję tych ASF, in nych niż te ry to rium Pol ski;
wstrzy ma nia im por tu kom po nen tów

po ce nach dum pin go wych, głów nie z Ukra -
iny, do wy twa rza nia żyw no ści, w tym kon -
cen tra tu po mi do ro we go, jabł ko we go,
wszel kie go ro dza ju pół pro duk tów do prze -
twór stwa; ko or dy na cji pro duk cji zwie rzę -
cej przez rząd po przez kon tro lę ryn ku cho -
wu i ho dow li zwie rząt na te ry to rium Pol -
ski; za cho wa nia rów no wa gi pro duk cyj nej
we wszyst kich ga łę ziach rol nic twa. Rol ni cy
chcą tak że, aby prze ka zy wa nie nad wy żek
żyw no ści pań stwom ob ję tym kon flik ta mi,
któ re rząd Pol ski wspie ra fi nan so wo, miało
cha rak ter po mo cy hu ma ni tar nej, fi nan so -
wa nej przez pań stwo pol skie w for mie na -
szej żyw no ści. (NO VUS)

WIĘ CEJ NA TEN TE MAT 
PRZE CZY TASZ na www.glo kal na.pl.

POWIAT

Rolnicy strajkowali   



Po raz pierw szy od dział no wo rod ko -
wy kro to szyń skie go szpi ta la do po sa -
żo ny zo stał w sprzęt za ku pio ny przez
Fun da cję Wiel ka Or kie stra Świą tecz -
nej Po mo cy w 1995 ro ku. Prze ka za -
no wów czas lam pę do fo to te ra pii no -
wo rod ków i sta no wi sko do re su scy -
ta cji. W su mie sprzęt ten kosz to wał
po nad 17 tys. zł. 

Tuż po 27. Fi na le Wiel kiej Or kie stry
war to so bie uświa do mić i przy po mnieć,
ja ki sprzęt do tąd otrzy ma ły od WOŚP
kro to szyń skie od dzia ły – no wo rod ko wy
i dzie cię cy, a tak że po go to wie ra tun ko we. 

Trud no wy mie nić wszyst kie da ry,
skon cen truj my się więc na naj waż niej -
szych. W su mie by ło ich 61 na kwo tę po -
nad 340 tys. zł. Szpi tal otrzy my wał da ry
od Fun da cji 13 ra zy. Część star sze go
sprzę tu, na sku tek wy eks plo ato wa nia,
obec nie nie jest już uży wa na. 

W 1998 r. Fun da cja prze ka za ła ów -
cze snej Po wia to wej Sta cji Po go to wia Ra -
tun ko we go w Kro to szy nie sprzęt umoż li -
wia ją cy ra to wa nie dzie ci w wy pad kach
i na głych zda rze niach. By ły to m. in. la -
ryn go skop, re su scy ta tor, 2 de ski or to pe -
dycz ne, 2 koł nie rze or to pe dycz ne, no sze. 

W 2000 po raz pierw szy dar w po sta -
ci pul sok sy me tru otrzy mał od dział dzie -
cię cy. W 2003 dla te go od dzia łu ko lej ny -
mi urzą dze nia mi by ły ssak elek trycz ny, 3
pom py in fu zyj ne, in ha la tor i glu ko metr,
w 2004 – kar dio mo ni tor i ci śnie nio -
mierz. W 2018 od dział dzie cię cy zo stał
do po sa żo ny w 13 łó że czek dzie cię cych, 4
łóż ka mło dzie żo we, po 2 kar dio mo ni to ry
i pul sok sy me try. 

Je śli cho dzi o od dział no wo rod ko wy,
to w 2000 WOŚP prze ka za ła tam sta no -
wi sko do re su scy ta cji no wo rod ków, a rok
póź niej urzą dze nie do prze sie wo we go ba -
da nia słu chu. Od dział w Kro to szy nie
uczest ni czy w Pro gra mie Po wszech nych

Prze sie wo wych Ba dań Słu chu u No wo -
rod ków w Pol sce, ja ki stwo rzo ny zo stał
przez Fun da cję. 

Po mię dzy 2005 a 2018 dla no wo na ro -
dzo nych dzie ci Or kie stra gra ła sied mio krot -
nie. Kro to szyń ski szpi tal otrzy mał m. in. 2
in ku ba to ry, sta no wi sko do re su scy ta cji,
kom pu te ro we opro gra mo wa nie do ob słu gi
ba dań słu chu, apa rat do ba da nia słu chu,
wa gę no wo rod ko wą, lam pę za bie go wą.
W 2018 przy był ko lej ny apa rat do ba da nia
słu chu oraz bi li ru bi no metr – urzą dze nie,
któ re po zwa la na bez in wa zyj ne zba da nie
po zio mu bi li ru bi ny u no wo rod ków. Wcze -
śniej, aby do ko nać ta kiej dia gno sty ki, trze ba
by ło po brać krew od ma lusz ków. 

Jak pod kre śla ją przed sta wi cie le szpi -
ta la, za wsze sprzęt ku po wa ny przez Fun -
da cję i tra fia ją cy do kro to szyń skiej pla -
ców ki był apa ra tu rą nie zwy kle no wo cze -
sną, pod wzglę dem ja ko ścio wym z naj -
wyż szej pół ki. 

OPRAC. (AN KA)
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24 go dzi ny trwa ła ak cja cha ry ta tyw -
na na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy, zor ga ni zo wa na
przez Uczniow ski Klub Spor to wy Del -
fin 4, we współ pra cy z kry tą pły wal -
nią Wod nik w Kro to szy nie. Mi ło śni cy
pły wa nia z ca łe go po wia tu po ko na li
łącz nie 827,9 km. Dzię ki te mu ze -
bra no 14 029,95 zł, po bi ja jąc ubie -
gło rocz ny re kord.

W ak cję włą czy ło się wie le kro to szyń -
skich sto wa rzy szeń i grup za wo do wych
oraz wie lu sa mo rzą dow ców. Każ de dziec -
ko, któ re bra ło udział w ma ra to nie, mo gło
wejść na ba sen za dar mo. Do ro śli na to -
miast mu sie li za pła cić sym bo licz ną zło -
tów kę. Oczy wi ście każ dy mógł wrzu cić
do wol ną kwo tę do pusz ki WOŚP. 

Go ść mi spe cjal ny mi dru giej edy cji ma -
ra to nu by li Oty lia Ję drzej czak – zło ta me -
da list ka igrzysk olim pij skich w 2004 ro ku
w pły wa niu – oraz Oli vier Ja niak – po cho -
dzą cy z Kro to szy na zna ny dzien ni karz
i pre zen ter te le wi zyj ny. Nie za bra kło rów -
nież Kon ra da Po wroź ni ka – wie lo krot ne go
me da li sty kra jo wych i mię dzy na ro do wych
za wo dów pły wac kich. 

Za nim roz po czął się ma ra ton pły wac -
ki, Oty lia Ję drzej czak po pro wa dzi ła tre -
ning dla dzie ci z UKS Del fin 4. Mło dzi
adep ci pły wa nia wspa nia le ba wi li się
pod okiem mi strzy ni olim pij skiej. – Za -
wsze by łam spor tow cem, któ ry prze ka zu -
je swo ją wie dzę, do świad cze nie oraz rze -
czy na li cy ta cje cha ry ta tyw ne – mó wi ła
Oty lia Ję drzej czak. – Je śli je steś w sta nie

wrzu cić do pusz ki zło tów kę, to wrzuć zło -
tów kę, je śli je steś w sta nie wię cej, to
wrzuć wię cej. Każ dy grosz ma zna cze -
nie – za zna czy ła. 

Sło wa uzna nia dla or ga ni za to rów ak -
cji wy ra ził rów nież Oli vier Ja niak. – Ma -
ra ton pły wac ki wspa nia le łą czy się z ak cją
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy,
któ ra po zy tyw nie po bu dza ca łą Pol skę.
Wiel kie bra wa na le żą się Jac ko wi Miel car -
ko wi z UKS Del fin za wspa nia ły po mysł
i zor ga ni zo wa nie tej ini cja ty wy, za tych
wszyst kich lu dzi, któ rzy przy by li tłum nie
na to wy da rze nie – oznaj mił Oli vier Ja -
niak.

– Ak cja nie mo gła by się od być bez
po mo cy na szych licz nych wo lon ta riu szy
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 4 i I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta -
ja w Kro to szy nie. Rów nież im na le żą się
wiel kie po dzię ko wa nia – po wie dział Ja -
cek Miel ca rek. W tym ro ku uda ło się
prze pły nąć 827,9 km. Ze bra no kwo -
tę 14 029,95 zł, po pra wia jąc wy nik
z pierw szej edy cji ma ra to nu.

Mi łym ak cen tem wi zy ty Oty lii Ję -
drzej czak i Oli vie ra Ja nia ka by ło ich spo -
tka nie z ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej
nr 4. Cie ka wost ką jest fakt, że zna ny pre -
zen ter te le wi zyj ny jest ab sol wen tem tej
pla ców ki. Na spo tka niu dwóch uczniów
wcie li ło się w ro le re por te rów, prze pro wa -
dza jąc wy wiad z gwiaz da mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

Całodobowe pływanie
z Otylią i Olivierem!
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KRO TO SZYN. W tym ro ku w ak cję
kro to szyń skie go szta bu włą czy ło się 200
wo lon ta riu szy. Kwe sto wa li nie tyl ko w Kro -
to szy nie, ale tak że w Roz dra że wie, Rosz -
kach, Lu to gnie wie, Be ni cach czy No wej
Wsi. Od ra na w kro to szyń skim par ku jak co
ro ku sta nę ły ko nie i brycz ki. Za sym bo licz -
ną opła tę każ dy mógł sko rzy stać z prze -
jażdż ki. Zor ga ni zo wa no też ak cję od da wa -
nia krwi w sie dzi bie punk tu krwio daw -
stwa. O go dzi nie 17.00 od był się ma ra ton
fit ness z Po wer Jump. W Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry wy stą pi li m. in. Tan de ta
Blu es Band i Gru pa In fer nal. Nie za bra kło
cie ka wych ga dże tów na li cy ta cjach, ta kich
jak choć by pon ton uży ty pod czas krę ce nia
te le dy sku Da wi da Pod sia dło – prze ka za ny
przez Oli vie ra Ja nia ka – czy cze pek Oty lii
Ję drzej czak. Kro to szyń ski sztab WOŚP
w mo men cie oddawania ni niej sze go wy da -
nia ga ze ty do dru ku miał ze bra nych po -
nad 76 tys. zło tych.

XXVII FINAŁ WOŚP

W naszym powiecie zebrano ponad 176 tysięcy złotych!

KOŹ MIN WLKP. W Par ku im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich zor ga ni zo wa no
Bieg „Po licz się z cu krzy cą”. O godz. 15.00
przy uli cach Stę szew skie go i Łu kom skie go
moż na by ło obej rzeć po kaz stra żac ki.
W ki nie Miesz ko im pre za roz po czę ła się
wy stę pa mi dzie ci z Przed szko la „Par ko we
Skrza ty”. Na sce nie po ja wi li się tak że
ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im.
Kor ne la Ma ku szyń skie go, Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 oraz Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych im. Jó ze fa Mar ciń ca.
Za gra ły ze spo ły San ders, Gra na Śmie ta na,
Tan de ta Blu es Band i De ad Air. W Koź mi -
nie Wlkp. ze bra no 49 883,38 zł.

SUL MIE RZY CE. W Sul mie rzyc kim
Ośrod ku Kul tu ry wy stą pi ły or kie stra dę ta,
dzie ci z ze spo łu ta necz ne go z Przed szko la
Pu blicz ne go oraz z gru py ta necz nej
przy SDK, a tak że wo ka li ści i gru pa ta necz -
na ze Szko ły Pod sta wo wej im. Se ba stia na
Fa bia na Klo no wi cza. Sul mie rzyc ki sztab
ze brał 10 918,78 zł.

ZDU NY. Fi nał WOŚP zor ga ni zo wa no na ryn ku, gdzie o go dzi nie 15.00 roz po czę -
ły się wy stę py. Na sce nie moż na by ło po dzi wiać dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go, Da -
mia na Woź nia ka ze Szko ły Pod sta wo wej w Zdu nach, pod opiecz nych Kół ka Te atral no -
-Ta necz ne go „Gwiaz dy” ze Szko ły Pod sta wo wej w Zdu nach, scho li dzia ła ją cej przy pa ra -
fii pw. św. Ja na Chrzci cie la, pod opiecz nych Ja go dy Szku dłap skiej ze Szko ły Tań ca Art of
Dan ce, Er ne sta Zim mer man na z ze spo łem, młodzież z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Zdu nach, pod opiecz nych Mar ty Ma chow skiej (An cy mon ki i An cy mo ny), Mi -
cha ła Teo dor czy ka z ze spo łem oraz Alek san drę So wę. Nie za bra kło tra dy cyj nej gro -
chów ki, ogni ska oraz „Świa teł ka do nie ba”. W Zdu nach uzbie ra no 14 898 zł i 30 eu ro.

KO BY LIN. W sa li przy ul. Kro to szyń skiej i na pla cu obok or kie stro we gra nie roz po -
czę ło się o godz. 15.00. Naj pierw zor ga ni zo wa no po kaz Stihl. Na sce nie wy stą pi li: Or -
kie stra Dę ta, dzia ła ją ca przy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ko by li nie, Ta cy Nie In ni,
Folk lor Bło nie, Ja cek Kru pa, Show Dan ce, An na Sza flar ska, aGa in oraz Pan Prze ci nek
& Ze spół De pre syj ny. O 20.00 po kaz ra tow nic twa za pre zen to wa li stra ża cy z miej sco wej
OSP. Jak za wsze nie za bra kło „Świa teł ka do nie ba” w wy ko na niu The Dark ness. W Ko -
by li nie ze bra no 24 315,58 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

Za na mi już XXVII Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy. W tym ro -
ku środ ki zbie ra no na za -
kup no wo cze sne go sprzę -
tu me dycz ne go dla 50
spe cja li stycz nych szpi ta li
dzie cię cych w Pol sce.
Rów nież w na szym po wie -
cie wie le się dzia ło. Ran -
kiem licz ne gro no wo lon -
ta riu szy ru szy ło z te ren
z WOŚP -owy mi pusz ka mi.
Atrak cji nie bra ko wa ło, or -
ga ni zo wa no kon cer ty, po -
ka zy, roz ma ite wy stę py itp. 
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KULINARIA

Wyróżnienie dla restauracji
U Bielawnego

HISTORIA

Ślady krotoszyńskiej masonerii

Żół ty Prze wod nik Gault&Mil lau to
prze wod nik po re stau ra cjach i pro -
duk tach re gio nal nych. Re stau ra cja
U Bie law ne go zdo by ła 10,5 punk tu. 

Każ de go ro ku ano ni mo wi in spek to -
rzy do kład nie oce nia ją oko ło ty sią ca re -
stau ra cji, a do prze wod ni ka tra fia mniej
niż po ło wa. – Nie wie my do kład nie, kie -
dy eks per ci by li u nas – mó wi Ka mi la No -
wak, ma na ger re stau ra cji U Bie law ne -
go. – Mo że my tyl ko przy pusz czać, iż od -
wie dzi li nas la tem ze szłe go ro ku. 

Re stau ra cje są oce nia ne w ska li od 1
do 20 punk tów. Do prze wod ni ka tra fia ją
te, któ re zdo by ły przy naj mniej dzie sięć.
Od licz by przy zna nych punk tów za le ży,
ile pre sti żo wych cza pek zdo bę dzie re stau -
ra cja. Ni ko mu nie są zna ne szcze gó ło we
kry te ria oce ny. Wie my je dy nie, iż sku pia ją
się na ja ko ści je dze nia, re gio nal nych pro -
duk tach, ob słu dze klien ta, wy stro ju,
doborze wi na do po sił ku, a na wet pa nu ją -
cej w re stau ra cji atmosferze. 

– Bę dzie my się sta rać z ca łych sił, aby
w każ dym ko lej nym Żół tym Prze wod ni -
ku by ła na sza re stau ra cja – stwier dza Ka -
mi la No wak. – By li śmy bar dzo za sko cze -
ni i szczę śli wi, gdy do na sze go sze fa Do -
mi ni ka Bie law ne go tra fi ło za pro sze nie
na ga lę Żół te go Prze wod ni ka Gault&Mil -
lau. 

Ga la od by ła się 26 li sto pa da mi nio ne -
go ro ku w Gdań sku. Za pro szo no na nią
po nad 400 sze fów kuch ni z ca łej Pol -
ski. – Na sza re stau ra cja ja ko je dy na z po -
wia tu kro to szyń skie go tra fi ła do Żół te go
Prze wod ni ka. Dla te go tym bar dziej je ste -
śmy dum ni. W Żół tym Prze wod ni ku mo -
że cie zna leźć opis na szej re stau ra cji
na 180. stro nie. To dzię ki cięż kiej pra cy
ca łe go na sze go ze spo łu zo sta li śmy do ce -
nie ni i wy róż nie ni. Ja ko ma na ger je stem
dum na z mo je go te amu. Wie rzę, że
na tym nie po prze sta nie my i bę dzie my
dą żyć do re ali za cji swo ich ma rzeń – pod -
kre śla K. No wak. 

KIN GA KOST KA

Mu zeum Re gio nal ne im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka w Kro to szy nie wzbo ga ci ło
się o nie zwy kle cen ne eks po na ty, zwią -
za ne z nie miec ką lo żą wol no mu lar ską,
któ ra dzia ła ła w na szym mie ście przez
po nad sto lat. War to więc przy tej oka -
zji przy bli żyć nie co – na ty le, na ile to
moż li we – hi sto rię lo ży ma soń skiej
w Kro to szy nie. 

Po zy ska ne eks po na ty po cho dzą z po -
cząt ku XX wie ku. Jed nym z nich jest la ska
Ern sta Ma en te la – dy rek to ra ban ku nie -
miec kie go w Kro to szy nie i mi strza miej sco -
wej lo ży. Wy ko na na zo sta ła z drew na i wień -
czy ją gło wi ca z ko ści sło nio wej w for mie
czasz ki z czar ny mi ro ga mi oraz sym bo li ką
ma soń ską. Ca łość uzu peł nia srebr na ob -
rącz ka z imie niem i na zwi skiem wła ści cie la. 

In ny eks po nat to la ska Pau la Lech man -
na – wła ści cie la ziem skie go i człon ka Ko mi -
te tu Urzęd ni ków Lo ży. Tak że wy ko na na
z drew na, a jej srebr na gło wi ca sy gno wa na
jest imie niem i na zwi skiem wła ści cie la oraz
li te rą K. 

Mu zeum po zy ska ło rów nież ry tu al ny
tłok pie częt ny, uży wa ny w ob rzę do wo ści
ma soń skiej. Jest wy ko na ny z mo sią dzu i ko -
ści sło nio wej, ma for mę sple cio nych dło ni
i sy gno wa ny jest skró tem na zwy lo ży: „J. T. d
P.”. Od cisk pie czę ci przed sta wia oko opatrz -
no ści. 

Czwar ty eks po nat to szkla ny kie lich
ob rzę do wy, uży wa ny w ry tu ałach lo ży, zdo -
bio ny sym bo li ką ma soń ską i sy gno wa ny na -
zwi skiem wła ści cie la – bra ta Neu man na,
człon ka lo ży.

Hi sto ria lo ży ma soń skiej wKro to szy nie
jest nie ja sna i nie ma na ten te mat ob szer nej
bi blio gra fii. We dług in for ma cji przed sta -
wio nych przez por tal www.wol no mu lar -
stwo.in fo.pl wofi cjal nej hi sto rii mia sta próż -
no szu kać in for ma cji o dzia ła ją cej tu taj
przez po nad 100 lat lo ży ma soń skiej. Da ta
po wsta nia kro to szyń skiej lo ży jest trud na
do zwe ry fi ko wa nia. We dług The ma na i Po -
lic ka by ło to w 1764 ro ku, na to miast we -
dług Bro ke ra i Da le na or ga ni za cję po wo ła no

w 1826. Więk sza część ba da czy skła nia się
ku tej dru giej da cie, kie dy to mia sto znaj do -
wa ło się już pod pa no wa niem pru skie go za -
bor cy, a znacz ną część je go miesz kań ców
sta no wi ła lud ność ży dow ska i nie miec ka.

Nie po ro zu mie nie to mo że być jed nak
re zul ta tem zmia ny na zwy kro to szyń skiej lo -
ży wła śnie wro ku1826. Pier wot ną „Świą ty -
nię Mi ło ści Bra ter skiej” za stą pio no na zwą
„Zum Tem pel der Pflicht treue („Pod Świą -
ty nią Wier no ści Obo wiąz ko wi”). 

Kro to szyń ska lo ża po wsta ła
pod zwierzch no ścią Gros se Na tio nal -Mut -
ter lo ge „zu drei We lt ku geln” wBer li nie ipra -
ce swo je pro wa dzi ła w dwóch ję zy -
kach – pol skim i nie miec kim. Gdy zmie ni -
ła się na zwa lo ży, Mi strzem Ka te dry był ks.
Thurn und Ta xi. W 1851 ro ku na stą pi ło
„uśpie nie” lo ży, któ re trwa ło krót -
ko – do 1860.

W dru giej po ło wie XIX wie ku lo ża ule -
ga ła stop nio wej ger ma ni za cji i pod ko niec
stu le cia zrze sza ła już przede wszyst kim
Niem ców. W 1905 miej sco wi wol no mu la -
rze prze ję li bu dy nek daw ne go sta ro stwa po -
wia to we go przy Fürsten stras se (dziś Przed -
szko le nr 1 Miś Usza tek przy ul. Pia stow -
skiej), gdzie zlo ka li zo wa li swo ją sie dzi bę.
Kro to szyń ska lo ża napo cząt kuXXwie ku li -
czy ła kil ku dzie się ciu człon ków. W 1904 by -
ło ich 40, pięć lat póź niej 49, w 1912 po -
now nie 40, a w 1918 aż 51.

We dług Lu dwi ka Has sa kro to szyń ska
lo ża prze sta ła ist nieć mię dzy ro kiem 1920
a 1922, co mia ło mieć zwią zek z opusz cze -
niem przez jej człon ków pol skie go już mia -

sta i prze nie sie niem się do Nie miec.
Na pew no w tym cza sie za uwa żal ny jest
znacz ny od pływ człon ków or ga ni za cji, jed -
nak in ny ba dacz, Le on Chajn, wska zu je, że
miej sco wa lo ża ist nia ła do 1932. W 1930 li -
czy ła już tyl ko 26 człon ków, a dwa la ta póź -
niej 24.

W 1932 Mi strzem Ka te dry był wspo -
mnia ny wy żej Er nest Ma en tel, a w skład Ko -
mi te tu Urzęd ni ków wcho dzi li: tech nik Wil -
helm Stock, fo to graf Al fred Scho en, dy rek -
tor mle czar ni Karl Owig, wła ści ciel ziem ski
Ar thur Ast, wzmian ko wa ny już Paul Lach -
mann, na uczy ciel Barn hard Suc ker, wła ści -
ciel ogrod nic twa Ed mund Ro gal, wła ści ciel
ka flar ni Paul Adasch, mistrz ma lar ski Bru -
no Arlt, wła ści ciel tar ta ku Her mann Wil lig
i Kurt Schol ty.

Szcząt ko wą tyl ko dzia łal ność kro to -
szyń scy ma so ni pro wa dzi li jesz cze do li sto -
pa da 1938, a sie dzi bę osta tecz nie ode bra no
im w kwiet niu ro ku na stęp ne go.

Po dzia łal no ści kro to szyń skiej lo ży ma -
soń skiej dodziś za cho wa ło się kil ka eks po na -
tów w mu zeum. Prócz tych po zy ska nych
nie daw no są to: fi li żan ka, za lep ka li sto wa, al -
bum utwo rów mu zycz nych oraz zdję cie
z ba lu ma sko we go. Po nad to nie licz ne do ku -
men ty na te mat miej sco wej lo ży znaj du ją się
w Zbio rze Ma so ni ków w Cią że niu. Po zo sta -
ło ścią po dzia łal no ści wol no mu la rzy jest też
kil ka wil li człon ków lo ży, gmach ich ostat -
niej sie dzi by oraz ko ściół ewan ge lic ki (dziś
pw. św. An drze ja Bo bo li), nad któ re go oł ta -
rzem znaj du je się oko opatrz no ści.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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5Wydarzenia

9 stycz nia w au li Szko ły Pod sta wo -
wej nr 5 w Kro to szy nie od by ło się
tra dy cyj ne no wo rocz ne spo tka nie
władz z lo kal ny mi przed się bior ca mi.
Uro czy stość ta już na sta łe wpi sa ła
się w ka len darz wy da rzeń w na szym
mie ście.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
oraz prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
An na Si ko ra zło ży li przed się bior com
gra tu la cje. Sło wa uzna nia prze ka za li
tak że sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, se na -
tor Łu kasz Mi ko łaj czyk oraz po seł To -
masz Ław ni czak. 

Jó zef Maj chrzak, czło nek Za rzą du
To wa rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie go,
w imie niu pre zy den ta tej or ga ni za cji, dra
Ma ria na Kró la, wrę czył Jó ze fo wi Ja nusz -
kie wi czo wi, star sze mu Ce chu Rze miosł
Róż nych w Kro to szy nie, od zna cze nie im.
Hi po li ta Ce giel skie go – srebr ny me dal
LA BOR OMNIA VIN CIT – za krze wie -
nie idei pra cy or ga nicz nej. 

Ra fał Gło uszek, kie row nik Dzia łu
Ob słu gi Klien ta Wiel ko pol skie go Fun du -
szu Roz wo ju, przed sta wił ofer tę spół ki.
Część ar ty stycz ną na to miast przy go to wał
ze spół Izy dor ki ze Szko ły Pod sta wo wej

w Biad kach pod kie row nic twem Klau dii
Szu bert.

Na gro dy i wy róż nie nia od bur mi strza
Kro to szy na otrzy ma ły na stę pu ją ce fir my:
Agro UNI MA Ce za ry Sztu der; A -T S.A.; 

Cu kier nia Ły ska wa K. M. M. s. c.
Krzysz tof Ły ska wa, Mi chał Ły ska wa, Ma -
rian na Ły ska wa; De te em Da nu ta Szpur -
tacz; DW Sp. z o. o.; PPH EWA KRO TO -
SZYN S.A.; PPH Ga bi -Plast Ga brie la Ko -
śmi der; GEM BIAK -MIK STAC KI s. j.;
Hard bit s. j., Krzysz tof Bia łek, Prze my sław
Po pra wa; Ite Com Sp. z o. o.; Kli mas Przed -
się bior stwo Bu dow la no -Pro jek to we Sp.
z o. o.; PPHU KON STAL Fran ci szek Rosz -
czak; Las -Ka lisz Sp. z o. o.; MAH LE Pol -
ska S.A.; MECH -ROL -PLAST Sp. z o. o.;
Nie pu blicz ny Za kład Pod sta wo wej i Spec.

Opiek. Zdro wot nej KOL -MED s. c. Ur -
szu la Gór na, Han na Wło dar czyk; NU -
TRI CIA Sp. z o. o. Za kła dy Pro duk cyj -
ne – Od dział Kro to szyn; Pol ska Fe de ra cja
Ho dow ców By dła i Pro du cen tów Mle ka

w War sza wie, Re gion Oce ny Po znań,
Przed sta wi ciel stwo w Ko bier nie; Sa mo -
rzą do wy Fun dusz Po rę czeń Kre dy to -
wych Sp. z o. o. w Go sty niu; Je rzy Sta ni -
sław ski – fir ma STA NI SŁAW SKI.

Gra tu la cje z oka zji 20-le cia fir my
prze ka za no tak że Przed się bior stwu Mo -
to ry za cyj ne mu Pio trow scy s. c. Ma rek
i Ro man Pio trow ski. 

W związ ku z py ta nia mi od na szych
Czy tel ni ków od no śnie kry te riów przy -
zna wa nia wy róż nień dla przed się bior ców
zwró ci li śmy się o wy ja śnie nie tej kwe stii
do Jac ka Kę py, na czel ni ka Wy dzia łu Pro -
mo cji i Współ pra cy w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie. – Kry te rium przy zna wa -
nia wy róż nień bur mi strza Kro to szy na
przed sta wia się na stę pu ją co – wy sy ła my
an kie ty do firm z py ta nia mi na te mat na -
gród i cer ty fi ka tów, ja kie otrzy ma ły w cią -
gu ro ku. Na to miast za pra sza my te przed -
się bior stwa, któ re wska zu ją nam ta kie or -
ga ni za cje jak Klub Przed się bior ców Zie -
mi Kro to szyń skiej, Cech Rze miosł Róż -
nych w Kro to szy nie, Kro to szyń skie Zrze -
sze nie Han dlu i Usług. Z od po wied nim
wy prze dze niem, na na szej stro nie in ter -
ne to wej, za mie ści li śmy in for ma cję o tym,
że fir my mo gą rów nież sa me wy ra zić ak -
ces uczest nic twa w spo tka niu – ob ja śnił J.
Ke pa. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami
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KOŹMIN WLKP.

Tablica ku czci bohaterów

6 stycz nia od by ło się uro czy ste spo -
tka nie pod su mo wu ją ce ob cho -
dy 100-le cia od zy ska nia nie pod le -
gło ści i wy bu chu po wsta nia wiel ko -
pol skie go na Zie mi Koź miń skiej.
Przy ul. Strze lec kiej od sło nię to ta bli -
cę ku czci bo ha te rów po wsta nia.

Naj pierw w ko ście le far nym od pra -
wio na zo sta ła Msza św. Ho mi lię wy gło sił
ks. An drzej Pa tec ki, przy po mi na jąc wy da -
rze nia sprzed stu lat. Zwró cił uwa gę
na dzia ła nia po wstań ców z Koź mi na
Wlkp. w dro dze do nie pod le gło ści. 

Po tem przed sta wi cie le to wa rzystw,
wła dze, dy rek to rzy szkół i za pro sze ni go -
ście uczest ni czy li w od sło nię ciu oko licz -
no ścio wej ta bli cy, upa mięt nia ją cej zryw
nie pod le gło ścio wy na Zie mi Koź miń -
skiej. Ta bli ca mie ści się na ka mie niu

przy ha li spor to wej na ul. Strze lec kiej.
Spo tka nie z hi sto rią w mu rach zam ku

pro wa dził An drzej Jo achi miak, pre zes To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko -
pol skie go. Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski pod -
su mo wał uro czy sto ści pa trio tycz ne, któ re
zor ga ni zo wa no w mi nio nym ro ku w Koź -
mi nie Wlkp., a tak że wrę czył na gro dy lau re -
atom oko licz no ścio wych kon kur sów. 

Wy słu cha no rów nież dwóch pre lek -
cji hi sto rycz nych. Ra do sław Gry giel za -
pre zen to wał po wsta nie wiel ko pol skie
w zbio rach Mu zeum Na ro do we go w Po -
zna niu, a koź miń skie śla dy po wsta nia
omó wił hi sto ryk Wła dy sław Krę giel ski. 

Zwień cze niem spo tka nia był kon cert
pa trio tycz ny w wy ko na niu uczniów Szko -
ły Pod sta wo wej nr 3 oraz Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Koź mi nie Wlkp.

(NO VUS)
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10 stycz nia miał miej sce uro czy sty
od biór zmo der ni zo wa nej świe tli cy
wiej skiej w Dzier ża no wie. Koszt in -
we sty cji wy niósł pra wie 983 ty sią ce
zło tych.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
rad na Zo fia Jam ka, Krzysz tof Szczot -
ka – soł tys Dzier ża no wa oraz wy ko naw ca
Jó zef Kryś (fir ma Mal -Pol). Obiekt po -

świę cił ksiądz kan. Łu kasz Żu raw ski. 
K. Szczot ka po dzię ko wał wszyst kim,

któ rzy przy czy ni li się do prze bu do wy sa li
i wy bu do wa nia ga ra żu dla Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Dzier ża no wie – rad nym,
bur mi strzo wi Kro to szy na, skarb ni ko wi
i przede wszyst kim miesz kań com wsi.

Świe tli cę roz bu do wa no o za ple cze
ku chen ne, ko tłow nię oraz ga raż OSP.
W sta rej czę ści bu dyn ku wy mie nio no
kon struk cję da chu wraz z po kry ciem, sto -
lar kę okien ną i drzwio wą, do cie plo no
ścia ny, dach i pod ło gę oraz wy ko na no ro -
bo ty ma lar skie i po sadz ko we. Ogrze wa -
nie sta ry mi pie ca mi ka flo wy mi za stą pio -
no no wą in sta la cją c. o., za si la ną ko tłem
kl. V. Wy ko na no no wą in sta la cję sa ni tar -
ną, elek trycz ną i kli ma ty za cję. 

Na re ali za cję tej in we sty cji gmi na
Kro to szyn po zy ska ła do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 50 pro cent kosz tów kwa li fi -
ko wa nych ze środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Po zna niu. Cał ko wi ty
koszt za da nia wy niósł 982 908,06 zł

(NO VUS)

3 stycz nia w Ko by li nie od by ły się
uro czy sto ści zwią za ne z set ną rocz -
ni cą wy zwo le nia mia sta pod czas po -
wsta nia wiel ko pol skie go. W ob cho -
dach uczest ni czy ło licz ne gro no
miesz kań ców.

27 grud nia 1918 ro ku Wiel ko po la nie
chwy ci li za broń prze ciw za bor cy. Rów nież
ko by li nia nie ak tyw nie przy stą pi li do po -
wsta nia. 3 stycz nia 1919 ro ku Ko by lin zo -
stał wy zwo lo ny. Po 126 la tach pru skiej nie -
wo li na ko by liń skim ra tu szu za ło po ta ła bia -
ło -czer wo na fla ga. W ślad za nią ca łe mia sto
ozdo bi ły pol skie fla gi i sym bo le na ro do we,
a miesz kań ców ogar nę ła wiel ka ra dość. 

W set ną rocz ni cę te go wy da rze nia
miesz kań cy Ko by li na, na cze le z lo kal ny mi
wła dza mi, ru szy li szla kiem po wstań czych
do ko nań. Uro czy sto ści roz po czę ły się
od Mszy św. w ko ście le pa ra fial nym pw. św.
Sta ni sła wa Bi sku pa i Mę czen ni ka. Na stęp -
nie uczest ni cy uda li się do miejsc upa mięt -

nia ją cych wy da rze nia sprzed stu lat. 
Pierw szym punk tem prze mar szu był

ra tusz. Już w dniach 16-18 li sto pa da 1918
pró bo wa no prze jąć wła dzę w mie ście. Wte -
dy z wnętrz bu dyn ku usu nię to por tre ty ce -
sa rza, a od bur mi strza Car la Dick so na za żą -
da no zło że nia urzę du. Po cząt ko wo od ma -
wiał, uzna jąc dzia ła nia człon ków ra dy
za bez praw ne. De cy zja do ty czą ca bur mi -
strza nie zo sta ła upra wo moc nio na przez Po -

wia to wą Ra dę Ro bot ni czo -Żoł nier ską
i po dwóch dniach Dick son po wró cił do ra -
tu sza, by peł nić swój urząd, jed nak że
pod ści słą pol ską kon tro lą. Osta tecz nie po -
wstań cy prze ję li wła dzę w urzę dzie 3 stycz -
nia 1919 ro ku.

Po tem uczest ni cy uro czy sto ści prze szli
pod dom Al bi na We chma na (daw niej ul.
Ko le jo wa 175, dziś al. Po wstań ców
Wlkp. 17). To szcze gól ne miej sce, gdyż
na prze ło mie 1918/1919 od by wa ły się tam
po sie dze nia naj pierw Ra dy Ro bot ni czo -
Żoł nier skiej, ana stęp nie Ra dy Lu do wej, któ -
rą kie ro wał dok tor An to ni Bu kolt.

W tym miej scu rów nież for mo wa ła się
Straż Lu do wa, na cze le któ rej sta nął Igna cy
Ga jow czyk. To tu taj 3 stycz nia 1919 ro ku
ko men dant Ga jow czyk za rzą dził zbiór kę
pol skich ochot ni ków. Na apel od po wie dzia -
ła prze szło set ka oby wa te li, z któ rych utwo -
rzo no trzy plu to ny. Do wódz two po wie rzo -
no by łym pod ofi ce rom pru skiej ar mii – Ja -
no wi Pa lusz kie wi czo wi, Mi cha ło wi Waw -

rzy no wi czo wi i Edwar do wi Cie siel skie mu.
Stąd, sła bo uzbro jo ne, ale peł ne za pa łu i na -
dziei, po wstań cze plu to ny ru szy ły wkie run -
ku ko lei, pocz ty i ra tu sza.

Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto ści za -
trzy ma li się przy po mni ku po świę co nym
ko by liń skim har ce rzom. Tu taj przy po mnia -
no po stać Ze no na Świ der skie go – po rucz ni -
ka WP, kom ba tan ta II woj ny świa to wej, har -
ce rza, stra ża ka, dzia ła cza spo łecz ne go i kul -
tu ral ne go, pa trio ty, od da ne go re gio na li sty
swo jej ma łej oj czy zny.

Ko lej nym przy stan kiem był dwo rzec
ko le jo wy. W tym miej scu po wstań cy oba -
wia li się naj sil niej sze go opo ru. Zgod nie
z uzy ska ny mi już wcze śniej in for ma cja mi
nie miec kich ko le ja rzy wy po sa żo no do dat -
ko wo w broń pal ną i amu ni cję, a na wet ka ra -
bi ny ma szy no we. Jed nak wi dząc tak zde ter -
mi no wa ny od dział po wstań ców, nie sta wia -
li opo ru. Po krót kich per trak ta cjach prze ka -
za li Po la kom dwo rzec i urząd ko le jo wy.

Póź niej na ko by liń skim cmen ta rzu har -
ce rze za pa li li zni cze pa mię ci na gro bach
tych, któ rzy przy czy ni li się do po wro tu wła -
dzy w rę ce pol skie. Przed ostat nim punk tem

mar szu był urząd pocz to wy. Obiekt ten
miał stra te gicz ne zna cze nie dla po wsta nia.
Ko by liń scy po wstań cy wkro czy li do bu dyn -
ku pocz ty bez wal ki. Nie miec cy urzęd ni cy
prze ka za li swe sta no wi ska pra cy Po la kom,
wcze śniej przy go to wa nym to pod ję cia ich
obo wiąz ków. Urząd stał się tym sa mym pla -
ców ką Pocz ty Pol skiej.

Uczest ni cy uro czy sto ści sta nę li
przed sym bo licz ną mo gi łą Po wstań ców
Wiel ko pol skich, sta no wią cą część po mni ka
Po le głym i Po mor do wa nym za Oj czy znę
i Wol ność. Tu za pa lo no znicz pa mię ci,
abur mistrz To masz Le siń ski wraz zpra cow -
ni ka mi Urzę du Miej skie go zło żył wią zan kę
kwia tów.

Wło darz Ko by li na po dzię ko wał
wszyst kim za przy by cie i za pro sił do sa li
szkol nej, w któ rej cze ka ła pysz na roz grze wa -
ją ca gro chów ka. Na ko niec wspól nie śpie wa -
no pie śni pa trio tycz ne i moż na by ło obej -
rzeć te ma tycz ną wy sta wę. Od wa gi do śpie -
wu do da wa ła gru pa Ale Bab ki z Roz dra że -
wa przy akom pa nia men cie Bar ba ry Go ści -
niak i Sła wo mi ra Do ma szew skie go.

OPRAC. (NO VUS)

7Na Bieżąco

KOBYLIN

W setną rocznicę wyzwolenia miasta

BIADKI

Kolejny pożar sadzy
4 stycz nia stra ża cy zo sta li we zwa ni
do ko lej ne go po ża ru sa dzy w prze -
wo dzie ko mi no wym. Do zda rze nia
do szło w Biad kach przy uli cy Kro to -
szyń skiej. 

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz stra ża ków z miej sco wej OSP.
Po ża rem ob ję ty był prze wód ko mi no wy
bu dyn ku jed no ro dzin ne go, w któ rym
prze by wa ły trzy oso by, w tym jed na
o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia się.
Miesz kań cy nie od nie śli żad nych ob ra żeń. 

Stra ża cy z po mo cą urzą dzeń po mia ro -
wych spraw dzi li wszyst kie po miesz cze nia
w bu dyn ku. Z uwa gi na brak za gro że nia
od stą pio no od ewa ku acji. W tym sa mym
cza sie po zo sta li ra tow ni cy wy ga si li ogień
w pie cu cen tral ne go ogrze wa nia oraz uzy -
ska li do stęp do wy lo tu prze wo du ko mi no -
we go, po dej mu jąc dzia ła nia ga śni cze. 

Po stłu mie niu ognia do ga szo no za rze -
wia w prze wo dzie dy mo wym i usu nię to
nad pa lo ną sa dzę na ze wnątrz. W trak cie
dzia łań ga śni czych wy zna czo na ro ta sta le
mo ni to ro wa ła sy tu ację we wnątrz obiek -
tu, dba jąc o bez pie czeń stwo lo ka to rów. 

(NO VUS)

DZIERŻANÓW

Rozbudowana świetlica wiejska
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Przed ty go dniem ru szy ła 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. Pó ki co w ka te go rii SPOR TO -
WIEC RO KU 2018 pro wa dzi su mo ka Mi -
chał Fa bia now ski, na któ re go od da no 48,4%
gło sów. Dru gą lo ka tę zaj mu je bie gacz Ka rol
Olej ni czak – 39,5%, a na trze ciej po zy cji pla -
su ją się ex aequo siat karz Pa tryk Fol ty no -
wicz i dar ter Prze my sław Paw lic ki – 5,3%.

W ka te go rii SPOR TO WA OSO BO -

WOŚĆ RO KU 2018 na pro wa dze niu znaj -
du je się Sła wo mir Gru cha ła, dy rek tor koź -
miń skie go GOS -u. Je śli cho dzi o SPOR TO -
WE IM PRE ZY, to nara 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.

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 REM STRA TE GICZ NYM
ple bi scy tu jest fir ma ENER GY SPED,

a PART NE RA MI są 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, RE STAU RA -
CJA LE ŚNI CZÓW KA 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) 

Plebiscyt8 WTOREK, 15 stycznia 2019

NASZA AKCJA

Oddaj głos w PLEBISCYCIE SPORTOWYM! 

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).

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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Kry mi nal ni z Kro to szy na, któ rzy zaj -
mu ją się prze stęp czo ścią nar ko ty ko -
wą, za trzy ma li 42-lat ka, po dej rze wa -
ne go o po sia da nie znacz nej ilo ści
środ ków odu rza ją cych. W trak cie
prze szu ka nia sa mo cho du, w któ rym
za sta li męż czy znę, po li cjan ci za bez -
pie czy li bli sko ki lo gram ma ri hu any. 

8 stycz nia funk cjo na riu sze z kro to -
szyń skiej ko men dy za trzy ma li męż czy -

znę, któ re go po dej rze wa li o zwią zek
z prze stęp czo ścią nar ko ty ko wą. Był on już
wcze śniej ka ra ny za te go ty pu prze stęp -
stwo. Z po zy ska nych in for ma cji wy ni ka -
ło, że 42-la tek mo że po sia dać znacz ną
ilość nar ko ty ków. Po prze pro wa dzo nej
ob ser wa cji po li cjan ci, wie dząc już, że po -
dej rza ny ma nar ko ty ki, na tych miast go
za trzy ma li.

W trak cie prze szu ka nia sa mo cho du
funk cjo na riu sze za bez pie czy li bli sko ki lo -

gram zie lo no -brą zo we go su szu ro ślin ne -
go, któ ry był scho wa ny w tor bie znaj du ją -
cej się na przed nim sie dze niu pa sa że ra.
Ba da nie sub stan cji wy ka za ło, iż jest to
ma ri hu ana, o łącz nej wa dze 862,77 gra -
mów. Z ta kiej ilo ści moż li we by ło wy two -
rze nie po nad ty sią ca por cji han dlo wych
sub stan cji odu rza ją cych. Czar no ryn ko wa
war tość za bez pie czo nych nar ko ty ków to
po nad 30 tys. zł. 

42-let ni miesz ka niec Kro to szy na
usły szał już za rzut po sia da nia znacz nej
ilo ści nar ko ty ków, za co gro zi mu ka ra
do dzie się ciu lat po zba wie nia wol no ści.
De cy zją są du za sto so wa no wo bec nie go
trzy mie sięcz ny areszt tym cza so wy.

(NO VUS)
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8 stycz nia w ho te lu Pod Szysz ka mi
od by ła się VI Koź miń ska Ga la Spor -
tu. W trak cie uro czy sto ści wy róż nio -
no naj lep szych spor tow ców 2018 ro -
ku z gmi ny Koź min Wiel ko pol ski.
Im pre zę pro wa dził Ro bert Id ko wiak.

Ga lę krót kim prze mó wie niem roz -
po czął Sła wo mir Gru cha ła, dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. – Sys te ma tycz na pra ca przy no si
za mie rzo ne efek ty. Dru ży ny z na sze go
mia sta uczest ni czy ły w mię dzy na ro do -
wych tur nie jach z wie lo ma suk ce sa mi.
W mi nio nym ro ku wy re mon to wa li śmy
szat nie z peł nym za ple czem oraz ku pi li -
śmy dwa kon te ne ry prze zna czo ne do tre -
nin gów. Koszt wy niósł 200 ty się cy zł,
a za kup ten moż li wy był dzię ki środ kom
prze ka za nym przez wła dze miej skie.
Na rok 2019 pla nu je my bu do wę sta dio -
nu lek ko atle tycz ne go z praw dzi we go zda -

rze nia – oznaj mił szef GOS -u. 
We współ za wod nic twie spor to wym

miesz kań ców mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. naj lep sza oka za ła się dru ży na ze Sta -
nie wa, zdo by wa jąc 1135 pkt. Na ko lej nych
miej scach upla so wa ły się Po go rzał ki Wiel -
kie (1064 pkt.) oraz Sta ra Ob ra (1033
pkt.). Ry wa li zo wa ło w su mie 21 ekip. 

Z gru py bli sko 200 za wod ni ków tre -
nu ją cych w pił kar skiej szkół ce GOS -u wy -
róż nio no je de na stu – Ma rię Mar ku szew -

ską, To bia sza Ce le bań skie go, Al ber ta Czaj -
kę, Ka mi la Ro ja, Fran cisz ka Fi ga ja, Mi ko ła -
ja Mu chę, Mar ci na Ra taj czy ka, Mi ko ła ja
Bo row czy ka, To ma sza Kry sia, Ja ku ba Sta -
ni sław skie go i Hu ber ta Rosz cza ka. 

Naj lep szą dru ży ną 2018 ro ku by li ju -
nio rzy szkół ki pił kar skiej GOS Koź min
Wlkp. Z ko lei wy róż nie nia w tej ka te go rii
otrzy ma ły siat kar ska eki pa GOS Koź min
Wlkp. oraz ze spo ły – chłop ców i dziew -
cząt – w pił ce ręcz nej z ZSP Koź min Wlkp. 

Z gro na szko le niow ców za mi nio ny
rok do ce nio no dzia ła nia Ada ma Ku zi,
Ada ma Wło dar czy ka, Ma te usza Hel wi -
cha, Da riu sza Ma cie jew skie go, To ma sza
Ką ko lew skie go, Mar ci na Szym ko wia ka,
Ma te usza Droż dżyń skie go, Jó ze fi ny No -
wa czyk -Wró bel, Mi cha ła Waw rzy nia ka
oraz Ma te usza Basz czyń skie go. 

Ty tuł spor tow ca ro ku 2018 przy zna -
no Ju lii Da ma sie wicz (SP nr 1 Koź min
Wlkp.), któ ra wy prze dzi ła Ali cję Ko wań -
dy (MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin) oraz
Mo ni kę Brdys (SP nr 3 Koź min Wlkp.).
Z ko lei naj po pu lar niej szym spor tow -
cem – w gło so wa niu in ter nau tów – zo -
sta ła Ka ta rzy na Wa łę sa (1108 gło sów),
a za nią upla so wa li się Zo fia Stemp niak
(1022 gło sy) oraz Mi chał Da na (361 gło -

sów). Łącz nie od da no 2921 gło sów. 
Za spor to we od kry cia ro ku uzna no

Fa bia na Woś ka (Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp.), Woj cie cha Li sia ka (SP nr 1 Koź -
min Wlkp.) oraz Ma rię Mar ku szew ską
(GOS Koź min Wlkp.). Po raz pierw szy
wy bra no spor tow ca 40+. W tej ka te go rii
zwy cię żył Adam Ku zia (Koź min Bie ga). 

W ka pi tu le ple bi scy tu zna leź li się
Agniesz ka Flej sie ro wicz, An drzej Se rek,
Sła wo mir Gru cha ła, Grze gorz Król, Li dia
Ostoj ska oraz Ja ro sław Ra taj czak (prze -
wod ni czą cy). Uro czy stość uświet nił wy -
stęp ze spo łu mu zycz ne go Pia no Song
z Ka li sza. 

(GRZE LO)

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

KOŹMIN WLKP.

Najlepsi sportowcy uhonorowani

Tyl ko dwie ko lej ki zo sta ły do za koń -
cze nia pierw szej run dy Su per li gi
Dar ta. Pro wa dzi, bez żad nej po raż ki,
Ja cek Cie ślak. Tuż za nim, z jed ną
prze gra ną na kon cie, pla su je się Se -
ba stian Szo stak. 

W siód mej ko lej ce li der otrzy mał
wal ko wer za spo tka nie z Ma te uszem
Mor gie lem (6: 0). Dwa pew ne zwy cię -
stwa od niósł S. Szo stak, po ko nu jąc Da -
mia na Klu bę (6: 0) i Mar ci na Kmie cia ka
(6: 1). Trze cie miej sce zaj mu je Se ba stian
Ol grzy mek, któ ry w okre sie świą tecz no -

-no wo rocz nym ograł Mar tę Paw lic ką
(6: 1) i Paw ła Paw lic kie go (6: 4). O po -
dium wal czy też Prze my sław Paw lic ki,
któ ry wy grał z D. Klu bą (6: 4) i M. Kmie -
cia kiem (6: 4). 

W dol nych re jo nach ta be li Mi chał
Ko bu szyń ski oka zał się gor szy od Ewy
Paw lic kiej (2: 6) i Mateusza Woj tasz ka
(0: 6), a Ma riusz Cie ślak nie spro stał Wło -
dzi mie rzo wi Skal skie mu (2: 6). War to
od no to wać tak że ro dzin ną kon fron ta cję
Paw lic kich – mecz Mar ty z Paw łem za -
koń czył się po dzia łem punk tów (5: 5). 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Superliga prawie na półmetku
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Bro nią ca ty tu łu dru ży na Żu brów pro -
wa dzi ła w me czu ko lej ki z Eki pą
z Sul mie rzyc już 3: 0, by osta tecz nie
zre mi so wać 3: 3. Wo bec po raż ki
AST sul mie rzyc ki ze spół zo stał no -
wym li de rem Kro to szyń skiej Li gi Ha -
lo wej Pił ki Noż nej. 

Szó sta se ria roz po czę ła się od wy -
gra nej LZS -u Ko bier no -Tom ni ce z Hor -
nets 3: 2. Przy sta nie 1: 0 dla LZS -
-u kon tu zji na ba wił się bram karz, Bar -
tosz Ja rysz, a w je go miej sce wszedł no -

mi nal ny obroń ca, Adam Adam ski. Mi -
mo to LZS zwy cię żył, w czym du ża za -

słu ga Szy mo na Jan kow skie go, któ ry
strze lił dwa go le. 

Bez pro ble mu trzy punk ty zgar nę ła
dru ży na Pa to Bło nie, po ko nu jąc 11: 3
Don't Cry. Trzy bram ki dla zwy cięz ców
zdo był Oskar Sta szew ski. 

Na der emo cjo nu ją cy był po je dy nek
A Se ree Tee z Pan co mem. W dru giej po ło -
wie AST pro wa dzi ło 6: 5, ale wte dy wyż -
szy bieg wrzu cił te am ze Zdun, zwy cię ża -
jąc osta tecz nie 11: 7. Po trzy ra zy do siat -
ki tra fia li Mi ko łaj Szulc i Da wid Przy by -
szew ski, a dwa tra fie nia za li czył Łu kasz
Ko nop ka. 

Gdy Żu bry pro wa dzi ły już 3: 0 z Eki -
pą z Sul mie rzyc, wy da wa ło się, że mo gą
już za sia dać na fo te lu li de ra. A jed nak
po pa sjo nu ją cym fi ni szu sul mie rzy cza nie
do pro wa dzi li do re mi su i to oni wsko czy -

li na pierw sze miej sce w ta be li. Dla Żu -
brów dwa go le strze lił Mi chał Grzę da. 

W ostat nim spo tka niu MTV nie da ło
ra dy Octa go no wi, ule ga jąc 1: 3. Ze spół
z Roz dra że wa nie mal ca ły mecz grał bez
bram ka rza, bo czer wo ną kart kę otrzy mał
Kry stian Trosz czyń ski. 

(GRZE LO) 

POD NASZYM PATRONATEM

Ekipa z Sulmierzyc na czele

Za na mi trze ci z sze ściu za pla no wa -
nych tur nie jów w ra mach Otwar tych
Mi strzostw Po wia tu Kro to szyń skie go
w Sza chach Szyb kich. Tym ra zem
trium fo wa li Wik to ria Łu ko wiak, Kac -
per Ugo rek, Ma te usz Ant ko wiak
oraz Pau li na Ant ko wiak. 

Trze ci tur niej, któ ry jak za wsze od był
się w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej, zgro ma dził re kor do wą w tej edy cji
licz bę uczest ni ków – po nad 50, W star -
szej ka te go rii dziew cząt naj lep sza oka za ła
się Wik to ria Łu ko wiak, któ ra wy prze dzi -
ła Ju lię Kor da sie wicz i Na ta lię Grzo nę.
W gro nie chłop ców pierw sze miej sce za -
jął Kac per Ugo rek, dru gi był zwy cięz ca
po przed nie go tur nie ju – Ka mil Grze siak.
Za pew ne ci dwaj gra cze po wal czą o koń -
co wy triumf. Obec nie pro wa dzi K. Grze -
siek, ma jąc 0,5 pkt. prze wa gi nad swo im
naj groź niej szym ry wa lem. Trze cia lo ka ta

przy pa dła Da wi do wi Gu stow skie mu,
któ ry tra ci do li de ra już czte ry oczka.

W gru pie młod szych chłop ców zwy -
cię żył Ma te usz Ant ko wiak, wy prze dza jąc
Sta ni sła wa Ka la ka i Ada ma Jar czyń skie go.
Wśród dziew cząt pierw sze trzy miej sca
za ję ły Pau li na Ant ko wiak, Ka ta rzy na
Kacz ma rek i Zo fia Ka lak. 

Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw
od bę dzie się po ostat nim tur nie ju,
w czerw cu. Udział w ry wa li za cji jest bez -
płat ny, a każ dy, kto chciał by wziąć udział,
pro szo ny jest o kon takt te le fo nicz ny
z Prze my sła wem Gu stow skim
(503 004 919). 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Jasiński pokazał klasę

Za na mi pierw szy w ro ku, a pią ty
w se zo nie tur niej ran kin go wy Kro to -
szyń skiej Li gi Dar ta. Zma ga nia, ja -
kie od by ły się 5 stycz nia, by ły bar dzo
emo cjo nu ją ce i sta ły na wy so kim
po zio mie. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je po sta wa naj lep sze go z kro -
to szy nian, Ad ria na Ja siń skie go, któ -
ry upla so wał się tuż za po dium.

Pre mie ro wy tur niej w ro ku 2019
przy cią gnął dar te rów z wie lu miej sco wo -
ści. Naj dłuż szą tra sę do Kro to szy na po ko -
na li choć by za wod ni cy z Po zna nia czy
Wro cła wia. 

Spo śród gra czy re pre zen tu ją cych
SKLD bar dzo do brze spi sał się Łu kasz Ka -
czyń ski, pla su jąc się na miej scach 9-12.
Na tym sa mym eta pie ry wa li za cję za koń -
czył je den z naj lep szych na szych dar te -
rów, Ja cek Cie ślak, któ ry – jak na swo je
moż li wo ści – za li czył je den ze słab szych
wy stę pów. Run dę da lej za brnął pre zes
SKLD, Prze my sław Paw lic ki, a wo bec nie -
obec no ści Se ba stia na Szo sta ka moż na by -
ło są dzić, iż wal ka o czo ło we lo ka ty to czyć
się bę dzie bez udzia łu go spo da rzy. 

O spo rą nie spo dzian kę po ku sił się
jed nak Ad rian „Adiś ka” Ja siń ski, któ re go
po sta wa przy spo rzy ła wie lu emo cji. Bo daj
naj bar dziej „pla stycz nie” gra ją cy za wod -

nik, któ ry z wiel ką es ty mą przy go to wu je
się do każ de go rzu tu, prze strze ga jąc roz -
ma itych ry tu ałów, do tarł aż do stre fy me -
da lo wej. Ja siń ski wpraw dzie na pu dło się
nie wdra pał, ale je go wy stęp zo sta nie za -
pa mię ta ny na dłu go. 

Ry wa li za cję zdo mi no wał ja ro ci nia -
nin, Nor bert Pe cy na, któ ry w bar dzo
atrak cyj nym po je dyn ku fi na ło wym upo -
rał się z Ka ro lem Wil go sie wi czem (Wro -
cław). Miej sce na naj niż szym stop niu po -
dium wy wal czył Dmy tro Ko va lov, któ ry
po pi sał się m. in. za koń cze niem le ga 12.
lot ką. Tej sa mej sztu ki do ko nał Kon rad
Paw łow ski (Lesz no). Zresz tą po dob nych
wy czy nów w Cen trum Bi lar do wym Bi la
by ło te go wie czo ru mnó stwo.

W roz gryw kach pań tra dy cyj nie
pierw sze skrzyp ce gra ły An na Ko wal czyk
(Ostrów Wlkp.), Mar ta Paw lic ka i Ewa
Paw lic ka (obie SKLD), któ re wła śnie w tej
ko lej no ści za koń czy ły zma ga nia.

W „mę skim gra niu” na cze le staw ki
po pię ciu roz gryw kach tłocz no. Pro wa dzi
N. Pe cy na (39 pkt.), przed J. Cie śla kiem
(37), P. Paw lic kim i K. Paw łow skim (obaj
po 31). U ko biet prym wio dą A. Ko wal -
czyk i Ni na Lech -Mu sial ska (Wro cław),
któ re zgro ma dzi ły po 29 oczek. Trze cia
jest M. Paw lic ka (24).

(GOL SKI)
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POD NASZYM PATRONATEM

Szachowe mistrzostwa na półmetku

Przed sta wi cie le SAC Ur sus Kro to -
szyn ry wa li zo wa li w II Otwar tych Mi -
strzo stwach Ostro wa Wiel ko pol skie -
go w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym.
Naj le piej po wio dło się Ka mi lo wi Fi li -
pia ko wi, któ ry upla so wał się na dru -
gim miej scu. 

Wszy scy kro to szyń scy trój bo iści wal -
czy li w ka te go rii męż czyzn po wy -

żej 95 kg. Nie by ło po dzia łu na ju nio rów
i se nio rów, a koń co wa kla sy fi ka cja usta lo -
na by ła we dług for mu ły Wilk sa. 

De biu tu ją cy w zma ga niach Se ba stian
Ko nar czak za li czył osiem z dzie wię ciu po -
dejść i po pra wił re kor dy ży cio we, osią ga jąc
w przy sia dzie 180 kg, w wy ci ska niu le -
żąc117,5kg oraz wmar twym cią gu160kg. 

Tre nu ją cy od dzie wię ciu mie się cy
Krzysz tof Szlach ta w przy sia dzie za li -

czył 200 kg, w wy ci ska niu le żąc 110 kg,
a w mar twym cią gu 260 kg. Wi dać za -
tem, że w tym za wod ni ku drze mie nie -
ma ły po ten cjał. 

18-let ni An drzej Ru sek po pra wił re -
kor dy ży cio we w przy sia dzie (265 kg)
i w wy ci ska niu le ząc (125 kg). Po nad to za -
li czył 230 kg w mar twym cią gu, a po dej -
ście na 240 kg mi ni mal nie spa lił. 

Ka mil Fi li piak za koń czył za wo dy
na dru giej po zy cji z łącz nym wy ni -
kiem 747,5 kg, na któ ry zło ży ło
się 290 kg w przy sia dzie, 172,5 kg w wy -
ci ska niu oraz 285 kg w mar twym cią gu. 

– Z za ło że nia miał to być start na lu -
zie, bez więk szych przy go to wań – ko -
men tu je Szcze pan Zim mer mann, pre zes
SAC Ur sus Kro to szyn. – Mi mo te go na si
za wod ni cy nie zwy kle po waż nie po de szli
do ry wa li za cji, osią ga jąc re we la cyj ne wy -
ni ki i po pra wia jąc re kor dy ży cio we. To
bar dzo do bra pro gno za przed wio sen ny -
mi mi strzo stwa mi Pol ski, na któ rych
zwłasz cza An drzej i Ka mil ma ją szan se
po wal czyć o me da le. 

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY 

Filipiak na drugim miejscu



Już po raz trze ci ro ze gra ny zo stał
siat kar ski Me mo riał im. An drze ja
Szcze pa nia ka. W ha li spor to wej
w Szko le Pod sta wo wej nr 8, gdzie
po pu lar ny Szcze pan przez wie le lat
tre no wał swo ich pod opiecz nych, naj -
le piej spi sa ła się dru ży na na zy wa ją -
ca się Chło pa ki An drze ja. 

An drzej Szcze pa niak przez wie le lat
pra co wał w Ósem ce. Z mło dy mi adep ta -
mi siat ków ki osią gnął wie le suk ce sów
na te re nie kra ju. Tre ner od szedł z te go
świa ta 6 stycz nia 2016 ro ku. Je go by li
pod opiecz ni, Piotr Grzem pow ski oraz
Woj ciech Rost, po raz trze ci zor ga ni zo wa -
li tur niej ku je go pa mię ci. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły czte ry
dru ży ny, w skła dach któ rych zna la zło się
wie lu wy cho wan ków A. Szcze pa nia ka.
Gra no sys te mem każ dy z każ dym,
do dwóch wy gra nych se tów. 

Prym wio dła dru ży na Chło pa ki An -
drze ja, po ko nu jąc Old boys Te am Ba na -
szak 2: 0 (25: 17, 25: 19), ze spół z rocz ni -
ka 1986 2: 0 (25: 21, 25: 12) oraz Te am
Par cel ki 2: 0 (29: 27, 25: 22). Siat ka rze
z rocz ni ka 86 za ję li dru gie miej sce, wy -
gry wa jąc z Te amem Par cel ki 2: 0
(25: 20, 27: 25) i Old boys Te am Ba na -
szak 2: 0 (25: 17, 25: 16). Ta ostat nia eki -
pa upla so wa ła się na trze ciej lo ka cie, ogry -
wa jąc Te am Par cel ki 2: 1
(23: 25, 25: 20, 17: 15). 

Ty tuł MVP przy zna no Mi cha ło wi

Da nie (Chło pa ki An drze ja), a mia no Za -
wod ni ka Fa ir Play przy pa dło Łu ka szo wi
Ku kieł czyń skie mu (1986). Na gro dy in -
dy wi du al ne za naj lep sze ak cje – w obro -
nie i w ata ku – otrzy ma li Do mi nik Ku be -
czak (Te am Par cel ki) i Oskar Ra kow ski
(Old boys). 

– Wiel kie ukło ny dla wszyst kich za -
wod ni ków me mo ria łu, a w szcze gól no ści
dla dwój ki or ga ni za to rów – Woj cie cha

Ro sta i Pio tra Grzem pow skie go, któ rzy
wy ko na li ka wał do brej ro bo ty. Al bum ze
zdję cia mi z daw nych lat był oka zją
do wspo mnień i przy po mniał wszyst kim,
ile do bre go dla kro to szyń skiej siat ków ki
zro bił tre ner An drzej Szcze pa niak. My -
ślę, że im pre za po win na da lej od by wać się
w ko lej nych la tach – po wie dział Bar tosz
Ko siar ski, je den z uczest ni ków tur nie ju. 

(GRZE LO)
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Chłopaki Andrzeja zwycięzcami memoriału


