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KROTOSZYŃSKIEGO

Rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja
oraz Dzień Zwycięstwa krotoszynianie uczcili
składając kwiaty
w miejscach pamięci. 3 maja odbyła się uroczysta msza św. w kościele bł. bpa. Michała Kozala. Następnie na skwerku u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i
Mickiewicza, pod tablicą upamiętniającą rocznicę
uchwalenia konstytucji, reprezentanci władz samorządowych, przedstawiciele kombatantów, organizacji politycznych oraz młodzież szkolna złożyli wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na Rynkową do
Sympatycznego Zaułku na imprezę pod hasłem „Oswajamy patriotyzm”. Przypadającą 8 maja 67. rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem uczczono składając kwiaty pod pomnikiem Wolności na placu Jana Pawła II oraz
pod pomnikiem 6 Pułku Artylerii Lekkiej przy ul. Piastowskiej.
(mm)

fot. Sebastian Szostak

„Mamo! Tato! Zapisz mnie do biblioteki!” to tytuł akcji, którą przeprowadzono w krotoszyńskiej książnicy
w dniach od 8 do 15 maja. Wszystkie dzieci w wieku do 6
lat, które w tym czasie wraz z rodzicami odwiedziły bibliotekę i dołączyły do grona czytelników, otrzymały w
prezencie książkę. Prowadzona w książnicy akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Chętnych do zapisów nie
brakowało. Przychodziły dzieci z Krotoszyna, a także te
mieszkające w ościennych gminach. - Wiek nowych czytelników był zróżnicowany - mówi bibliotekarka Beata
Waleńska. – Do biblioteki zapisali się poważni sześciolatkowie, rozpoczynający w tym roku naukę w szkole,
ale była też trzytygodniowa Laura.
(bewa)

Plac zabaw
w Lutogniewie

Z³o¿yli kwiaty
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Ksi¹¿ka w prezencie
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W uroczystym nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulic
Ostrowskiej i Ceglarskiej udzia³ wziêli tak¿e mieszkañcy Brummen (czytaj s. 3)

fot. Izabela Bartoœ

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

20 maja podczas festynu odbywającego się w
Szkole Podstawowej w Lutogniewie uroczyście
otwarto plac zabaw dla dzieci. Do przecięcia wstęgi poproszono przedstawicieli szkolnego samorządu, rady r odziców, Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz dyrektora szkoły. Plac poświęcił proboszcz
miejscowej parafii. Plac zabaw w Lutogniewie jest
jednym z trzech placów, których budowę sfinansował UM w Krotoszynie. Podczas festynów szkolnych
w dniu 2 czerwca uroczyście otwarte zostaną również place zabaw w krotoszyńskich zespołach szkół
(mm)
na Błoniu i na Parcelkach.
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Krotoszyñscy
poeci wyró¿nieni

Do 3 czerwca w holu kina „Przedwioœnie” ogl¹daæ mo¿na wystawê
fotografii Klubu Blenda pt. „Oblicza
portretu”.
6 czerwca w kinie „Przedwioœnie”
spotkanie z Jackiem Fedorowiczem,
które poprzedzi pokaz filmu z 1960
r. „Do widzenia, do jutra”. Pocz¹tek
godz. 18.00. Bilety – 10 z³.

11 maja br. w salach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie odbyła
się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń przyznanych
przez ministra kultury osobom
najbardziej zasłużonym dla polskiej kultury i sztuki.
Prof. Piotr Skubiszewski - jeden z najwybitniejszych polskich
historyków sztuki, mediewista odebrał z rąk sekretarza stanu
Piotra Żuchowskiego złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”. Podczas uroczystości
wręczono również medale srebrne i brązowe.

9 czerwca do Krotoszyna ponownie
przyjedzie specjalny poci¹g turystyczny „Ziemianin” z lokomotyw¹
parow¹ na czele. Postój poci¹gu planowany jest na oko³o 60 minut. W
tym czasie z rynku na dworzec kolejowy przemaszeruje orkiestra, zespó³ folklorystyczny Krotoszynie
oraz Rodzina U³añska. Na stacji kolejowej zaplanowano minikoncert
orkiestry dêtej.
Do koñca czerwca w krotoszyñskim
Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê „Dywizjon 303” ze
zbiorów Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (parter) oraz wystawê „Krotoszyn w czasie Rozdra¿ewskich
1569-1692” (piêtro).

Wiceminister Żuchowski
uhonorował także odznaką i tytułem Zasłużony dla Kultury
Polskiej czterech krotoszyńskich
poetów: Włodzimierza Kałka,
Pawła W. Płócienniczaka, Juliusza Pocztę i Janusza Urbaniaka.
Szczególne uznanie nasi pisarze
zdobyli wydaną z niezwykłym
pietyzmem książką „Nowa Kwadryga”, której literackim podmiotem jest ich rodzinne miasto
Krotoszyn. Wnioski o przyznanie wyróżnień artystom spoza
wielkich ośrodków kultury rekomendował poseł na Sejm RP
(pwp)
Maciej Orzechowski.

Test trzecioklasistów

12 maja w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się „Piknik z patronem”. Na uczestników festynu zorganizowanego w stylu wojskowym czekało sporo atrakcji.
Harcerze zadbali o organizację
czasu dla najmłodszych: strzelanie do celu, poszukiwania z wykrywaczem metali, pokaz pierwszej pomocy.
Z rycerzami z Pocztu Wierzbięty można było postrzelać z
łuku. Na boisku sportowym
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Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

(62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy
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zarządzania biblioteką naukową
wygłoszony przez dr Danutę
Wańkę, kierowniczkę Biblioteki
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Prelegentka zaprezentowała komputerowy system samoobsługi
czytelników w bibliotece naukowej, pozwalający wypożyczającym na dużą swobodę i jednocześnie chroniący książki przed niekontrolowanym opuszczeniem
biblioteki.
Po prelekcji uczestnicy spotkania przeszli na skwer przy bibliotece, gdzie wspólnymi siłami
posadzony został młodziutki dąb
szypułkowy. Drzewko Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
otrzymała w marcu w powiatowym konkursie „Krotoszyński
Dąb”. Święto było jednym z elementów obchodów IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w
tym roku pod hasłem "Biblioteka zawsze w grze". Więcej na ten
(eliz)
temat – na str. 7

22 maja uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr
4 przystąpili do drugiej edycji
Ogólnopolskiego Badania
Umiejętności Trzecioklasistów
OBUT 2012 przygotowanego
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Badanie umiejętności trzecioklasistów dostarczy naszej
szkole informacji na temat poziomu umiejętności, które

uczniowie zdobyli w czasie
trzech lat nauki. Test rozpoczął
się o godz. 9.00.
Badanie umiejętności trzecioklasistów składało się z
dwóch testów. Pierwszy dotyczył wiadomości z języka polskiego, drugi - matematyki. Na
rozwiązanie zadań z każdego
testu uczniowie mieli po 45 minut, pomiędzy nimi było 15 mi(agmi)
nut przerwy.

przygotowano wojskowy tor
przeszkód. W jednej z sal w budynku szkoły zorganizowano
wystawę pamiątek wojennych i
sprzętu wojskowego. Dużym zainteresowaniem najmłodszych
cieszyły się pojazdy wojskowe
zaparkowane na szkolnym boisku. Głodni i spragnieni mogli
skorzystać z dań serwowanych
w kuchni polowej oraz w szkolnej kawiarence.
(mm)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

fot. archiwum SP4

Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

10 maja w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej pracownicy
bibliotek z naszego powiatu obchodzili swoje doroczne święto Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Dyrektor książnicy Ewa Bukowska przypomniała, jakie zmiany
zaszły w ostatnim czasie w kierowanej przez nią placówce.
Były to min. cyfryzacja katalogu
bibliotecznego, dział książki
mówionej, nowe wyposażenie...
Potem odebrała uzasadnione
gratulacje od przedstawicieli
władz miejskich, powiatowych,
biura poselskiego Macieja Orzechowskiego oraz Towarzystwa
Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.
Święto było okazją do przyznania wyróżnień pracownikom
bibliotek z wieloletnim stażem.
Listy gratulacyjne wręczyła im
przewodnicząca SBP w Kaliszu
Janina Matysiak.
Atrakcją spotkania był wykład o nowoczesnych formach

Na wojskowo w SP 4

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

Œwiêto bibliotekarzy

fot. Monika Menzfeld-Czubak

2 czerwca Jordan Cup 2012 - II Nocny Turniej Siatkówki Pla¿owej w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi ul. Jagie³³y 4. Rozpoczêcie turnieju godz. 16.30.

fot. z archiwum P. P³ócienniczaka

31 maja o godz. 10.00 w Urzêdzie
Miejskim w Krotoszynie odbêdzie siê
XX sesja Rady Miejskiej. W programie miêdzy innymi rozpatrzenie
sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2011 rok oraz uchwa³a w
sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi Krotoszyna.

fot. Izabela Bartoœ

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl
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Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Wspó³pracownicy: Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Rafa³
Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
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Z pytañ do burmistrza

Rondo Brummen
w Krotoszynie

O dalszej wspó³pracy
11 maja uczestnicy delegacji z holenderskiego
Brummen spotkali siê na rozmowach z w³adzami miejskimi Krotoszyna.

naszym miastem, i Niels Joosten,
burmistrz Brummen, wraz z
małżonką. Obecni byli także pozostali członkowie oficjalnej delegacji holenderskiego miasta.
Stronę krotoszyńską reprezentowali, oprócz burmistrza Juliana Joksia z żoną i przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Jamki, radni, członkowie towarzystwa przyjaźni oraz urzędnicy.
Obecny był także starosta Leszek Kulka. Do uroczystości
przyłączyli się również mieszkańcy Krotoszyna.
(eliz)

Oskar: Z³o¿y³em PIT w marcu i do
dzisiaj nie dosta³em pieniêdzy, a moja
kole¿anka sk³ada³a po mnie i dosta³a
wczeœniej. Co to ma znaczyæ? Czy to
oznacza, ¿e urz¹d wydaje pieni¹dze
w sposób po znajomoœci. OdpowiedŸ: Ju¿ raz t³umaczy³em w tym
miejscu, ¿e nie mam ¿adnego wp³ywu na pracê Urzêdu Skarbowego w
Krotoszynie. Urz¹d ten podlega Ministerstwu Finansów. Uwagi swoje
proszê przekazywaæ naczelnikowi
tego urzêdu.

fot. Izabela Bartoœ

W sobotę 12 maja przy rondzie u zbiegu ulic Ostrowskiej i
Ceglarskiej w Krotoszynie odbyła się uroczystość nadania nazwy. Rondo, ozdobione metalowym, czarnym rowerem z pomarańczową sylwetką rowerzysty,
będzie odtąd nosiło nazwę
Brummen, naszego partnerskiego miasta z Holandii.
W uroczystości na rondzie
wzięli udział przedstawiciele holenderskiej gminy, m.in. dr Willibrord Wedemeijer, przewodniczący towarzystwa przyjaźni z

Sebastian: Przeczyta³em, ¿e w³adze
miasta Krotoszyn s¹ zainteresowane
przejêciem dworca PKP. Jestem przekonany, ¿e by³oby to dobre posuniêcie nie tylko dla mieszkañców Krotoszyna, ale tak¿e dla ró¿nych organizacji, które mog³yby korzystaæ z pomieszczeñ dworca. OdpowiedŸ: Kilka lat temu, bior¹c pod uwagê pogarszaj¹cy siê stan dworca kolejowego, proponowa³em Dyrekcji PKP
przejêcie budynku na rzecz Miasta i
Gminy Krotoszyn. Nie wiem, jakie
zamiary maj¹ obecnie w PKP w odniesieniu do budynku dworcowego w
Krotoszynie. Pozdrawiam. Julian
Jokœ

kreślić perspektywy dalszej
współpracy. Zarówno burmistrz
Niels Joosten, jak i burmistrz Julian Jokś uznali, że nadszedł czas
na współpracę czysto partnerską,
która pozwoli obu miastom na
uczenie się od siebie i porównywanie doświadczeń, dlatego warto by było sięgnąć po fundusze
unijne dostępne na projekty
wspólne miast bliźniaczych.
Następnego dnia delegacja
Brummen wzięła udział w nadaniu nazwy rondu.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

Początki współpracy Krotoszyna z Brummen sięgają roku
1986, w marcu 1989 roku została
podpisana umowa o partnerstwie
naszych miast. Z szacunkowych
obliczeń wynika, że te przez lata
około 1500 krotoszynian i tyle
samo mieszkańców Brummen
złożyło wizytę w mieście partnerskim.
Podczas konferencji szefowie
obu miast dokonali podsumowania dotychczasowych wzajemnych kontaktów i próbowali na-

Majowe podsumowania

fot. Mariusz Czubak

Krotoszyn te¿ biega³

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku Krotoszyn dołączył do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. W sobotę 19 maja w krotoszyńskim
”Biegu Wiosny” wzięło udział
około 300 osób. Zgodnie z założeniami w biegu mógł wystartować każdy, kto miał na to ochotę. Biegli więc i młodsi, i starsi,
ci bardziej i ci mniej wysportowani. Byli też kilkulatkowie pod
opieką rodziców oraz uczniowie
z nauczycielami. W tegorocznym
biegu wzięła również udział kilkuosobowa grupa osób z kijkami.
Na kilkunastominutową rozgrzewkę przed biegiem zaprosił
zawodników prowadzący imprezę Andrzej Piotrowski. O godz.
13.00 wiceburmistrz Ryszard
Czuszke dał sygnał do startu.
Trzykilometrowa trasa biegu

wiodła z Rynku ulicą Zdunowską i Klonowicza do ronda
Mejszagoła, dalej ulicą Staszica,
Bolewskiego i Kościuszki przed
Ratusz.
Najszybciej na metę dobiegł
Bartosz Jarysz. Pierwszą kobietą, która przekroczyła linię
mety była Eliza Serafiniak.
Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymywali batoniki oraz
wodę a także kupony uprawniające do wzięcia udziału w losowaniu nagród rzeczowych o
łącznej wartości 4 tys. zł.
Zwycięzca i zwyciężczyni
biegu odebrali statuetki i gratulacje z rąk wiceburmistrza Ryszarda Czuszke.
Organizatorami biegu byli:
Miasto i Gmina Krotoszyn, Klub
Sportowy „Krotosz”, Centrum
Sportu i rekreacji „Wodnik” w
(mm)
Krotoszynie.

Trwają prace związane z
przebudową Jeziora Odrzykowskiego, regulacją Jawnika oraz
budową suchych polderów zalewowych.
W maju ekipa wykonawcy inwestycji rozpoczęła roboty na
brzegach jeziora od strony ulic
Stawnej i Wiśniowej. Pracownicy przystąpili do formowania
skarp oraz przygotowania ich do
obsadzenia roślinnością. Równocześnie zakończono roboty związane z remontem miejsca wypływu wody ze zbiornika od strony
Wiśniowej. Podobne prace są
prowadzone także przy suchym
zbiorniku wód na Osuszy, gdzie
trwa humusowanie i plantowanie
skarp, czyli zagęszczanie podłoża na brzegach i obsadzanie ich
roślinnością wiążącą i jednocześnie zdobiącą podłoże.
W minionym miesiącu kontynuowano także prace związane
z układaniem kanału krytego na
cieku otwartym (RJC) za suchym
zbiornikiem wód deszczowych w
rejonie ul. Okrężnej w Krotoszynie. Jednocześnie rozpoczęto ro-

boty ziemne związane z regulacją
cieku odkrytego - od Żydowskiego Potoku w Dzierżanowie w stronę suchego zbiornika wód deszczowych na Osuszy. W zakres
robót wchodzi formowanie skarp
i zabezpieczanie ich poprzez darniowanie oraz wymiana przepustów.
Na odcinku cieku od ulicy
Wiewiórowskiego do Chwaliszewskiej trwają prace związane
z obróbką wlotów drenarskich
oraz przyczółków przepustów.
Zakończone zostały już prace
związane z czyszczeniem części
zakrytej cieku - na odcinku od
zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy
alei Powstańców Wlkp. do ulicy
Magazynowej. Z kolei w części
zakrytej, zaczynającej się na tyłach Przedszkola nr 1 przy ulicy
Piastowskiej i prowadzącej w kierunku Floriańskiej, rozpoczęto
renowację kanału metodą trolining, która polega na bezwykopowej rekonstrukcji poprzez ułożenie w jego wnętrzu szczelnego
rękawa z polietylenu wysokiej
gęstości.
(jf, red.)

Uk³adanie kana³u krytego na cieku otwartym za suchym zbiornikiem wód
deszczowych w rejonie ul. Okrê¿nej.

£ukasz: Czy jest mo¿liwoœæ utworzenia drogi pieszej, utwardzonej , b¹dŸ
w miarê mo¿liwoœci drogi pieszej i
rowerowej z ulicy Przemys³owej do
ulicy Mahle? Mam na myœli przejœcie
wzd³u¿ torów, które istnieje od zawsze (od urodzenia jestem mieszkañcem ulicy Przemys³owej), lecz uzale¿nione jest od warunków atmosferycznych. Przejœcia u¿ywaj¹ pracownicy Mahle, osoby korzystaj¹ce z krytej p³ywalni Wodnik, dzia³kowicze…
OdpowiedŸ: Œcie¿ka, któr¹ Pan chodzi, znajduje siê na terenie prywatnym, nie ma tam terenu nale¿¹cego
do gminy. Poza tym realizacja ka¿dej
inwestycji, w tym wypadku budowania drogi lub ci¹gu pieszo-rowerowego, wi¹¿e siê z podjêciem decyzji
przez Radê Miejsk¹ w Krotoszynie
odnoœnie wykonania takiego zadania
i wpisania go do bud¿etu na okreœlony rok. W Wieloletniej Prognozie Inwestycji równie¿ nie mamy takiego
zadania.
£ukasz: Witam, mam pytanie czy
"Mahle", bêd¹c w strefie ekonomicznej, nie musi posiadaæ minimalnego
zatrudnienia i czy zatrudnienie w tej¿e firmie nie zmala³o ze wzglêdu na
to, ¿e pracownicy s¹ zatrudnieni na
umowach œmieciowych dla firmy
wroc³awskiej? OdpowiedŸ: Firmy
funkcjonuj¹ce w specjalnej strefie
ekonomicznej musz¹ spe³niæ konkretne warunki, zgodnie z udzielonym
im zezwoleniem, i dotyczy to tak¿e
zatrudnienia. Raz w roku dzia³ kontroli Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Invest-Park sprawdza
przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w
strefie. Kontrola w Mahle Krotoszyn
zaplanowana jest na lipiec.
Micha³: Czy podczas EURO na krotoszyñskim rynku mo¿na zrobiæ tzw.
Strefê Kibica? OdpowiedŸ: Utworzenie strefy kibica i wynajem telebimu
s¹ bardzo kosztowne, dlatego samorz¹d nie planuje takich dzia³añ w naszym mieœcie.
Krzysztof: Czy macie w planach na
ten rok zmianê nawierzchni asfaltowej na now¹ na ulicy Rawickiej, od
torów do Salni. Droga ta naprawdê
wo³a o pomstê do nieba. OdpowiedŸ:
Niestety, nie mamy tego w planach,
bo Rawicka jest drog¹ powiatow¹. Z
tego co mi wiadomo, powiat planuje
remont odcinka za torami kolejowymi. Gmina do³o¿y do tej inwestycji
ze swojego bud¿etu 150 tys. z³otych.
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Francuscy goœcie gimnazjalistów Uwaga, nadje¿d¿a

Organizatorami ze strony polskiej były panie Ilona Suchodolska
i Elżbieta Marszałek, natomiast ze
strony francuskiej panowie Laurent Cario i Jean Noel Pedeutour.
Nauczyciele z Gimnazjum nr 4
przygotowali wiele atrakcji, m.in.
koncert w Ratuszu, grzybek w
Smoszewie i zwiedzanie miasta,
podczas którego francuska młodzież miała okazję poznać nasze
zabytki.
W trakcie spotkania z burmistrzem Julianem Joksiem w Urzędzie Miejskim młodzi Francuzi
zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi
historii naszej gminy, jak i jej dnia
dzisiejszego.
Odbyły się także lekcje języka
polskiego i francuskiego. Cała
wymiana miała na celu integrację.
Uczniowie z naszego gimnazjum
gościli Francuzów u siebie przez
trzy dni, potem goście wyjechali do

fot. Izabela Bartoœ

W dniach 6 - 9 maja odby³a siê wymiana uczniowska, w której bra³a
udzia³ m³odzie¿ z Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie oraz uczniowie uczêszczaj¹cy do College Andre Tiraqueau w francuskim mieœcie Fontenay le
Comte.

Krakowa i Oświęcimia na dalsze
zwiedzanie. Krotoszyńscy uczniowie dobrze wspominają zdarzenia
minionych dni, czekając z niecierpliwością na swój przyszłoroczny
wyjazd do Francji. Młodzież była
pod wrażeniem postawy, jaką pre-

zentują uczniowie z Fontenay le
Comte, cieszyła się możliwością
poznania nowych przyjaciół. Dzięki wymianie gimnazjaliści mogli
także przekonać się, na jakim poziomie prezentują się ich umiejętności językowe.
Ula Kot, kl. II c

Stra¿acki jubileusz na Rynku
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP, starosta
Leszek Kulka, burmistrz Sulmierzyc
Piotr Kaszkowiak,
komendant PSP Mariusz Przybył, komendant PP Wojciech Kasprowicz,
Zarząd MiejskoGminny ZOSP RP
Krotoszyn, radni gminni wraz z
przewodnicząca rady Zofią
Jamką, księża dekanatu krotoszyńskiego.
Jak co roku z okazji tego święta wręczono odznaki wyróżniającym się strażakom oraz osobom,
które zasłużyły się lokalnemu pofot. Izabela Bartoœ

28 kwietnia o godz. 14.00 odbyła się na Rynku w Krotoszynie
uroczysta akademia strażacka z
okazji Dnia Strażaka oraz 140-lecia OSP Krotoszyn.
Uroczystość na Rynku poprzedziła zbiórka jednostek OSP, delegacji i pocztów sztandarowych
na placu przed strażnicą. Stamtąd
wszyscy zebrani przemaszerowali
przy dźwiękach orkiestry na Mały
Rynek, by złożyć kwiaty pod pomnikiem św. Floriana, patrona
strażaków.
Na Rynku, po raporcie i przeglądzie jednostek, powitani zostali
goście uroczystości. Wśród zaproszonych byli m.in. senator Andżelika Możdżanowska, poseł Andrzej Dera, Jan Solak - wicepre-

żarnictwu. Waldemar Florkowski,
prezes obchodzącej jubileusz jednostki, zapoznał zebranych z historią jednostki, po czym przekazany został i poświęcony nowy
sprzęt pożarniczy – samochód dla
OSP Lutogniew. Uroczystość
uświetniła orkiestra OSP Kobylin.
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ników. Zrobione
przez Fiedlera wówczas zdjęcia są bezcenną pamiątką,
utrwalającą pamięć
o bohaterach powietrznych walk.
W skład ekspozycji prezentowanej
w krotoszyńskim
muzeum wchodzą
także zdjęcia Marka
i Marka Oliwiera Fiedlerów zrobione w czasie podróży do Anglii
w 2008 roku w poszukiwaniu śladów Dywizjonu 303.
Gościem wernisażu, który
odbył się w muzeum 10 maja, był
Marek Fiedler, syn pisarza i podróżnika, a zarazem kustosz Mufot. Izabela Bartoœ

Do końca czerwca w Muzeum
Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka można oglądać wystawę
„Dywizjon 303” ze zbiorów Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Ekspozycja składa się z 80 fotografii, z których najcenniejsze
to zdjęcia wykonane w latach wojny przez Arkadego Fiedlera. Podróżnik i autor wielu książek opowiadających o odległych zakątkach naszego globu, w czasie wojny porzucił beztroski byt na Tahiti i dotarł do Wielkiej Brytanii,
gdzie poznał polskich lotników,
uczestników bitwy o Anglię. Jego
książka „Dywizjon 303” powstała na podstawie naocznych obserwacji i bezpośrednich relacji lot-

9 czerwca do Krotoszyna ponownie przyjedzie
specjalny poci¹g turystyczny „Ziemianin” z
lokomotyw¹ parow¹ na czele. Parowóz Ol 4969 bêdzie ci¹gn¹³ 8 wagonów, w tym restauracyjny.

Trasa pociągu przedstawia
się następująco: Poznań Gł. –
Środa Wlkp. - Jarocin – Krotoszyn – Krobia – Leszno - Poznań
Gł. Podobnie jak w zeszłym roku,
pociąg zatrzyma się u nas na
dłużej, orientacyjnie: w Koźminie Wlkp. w godz. 13.00 – 13.15
oraz w Krotoszynie w godz.
13.45 – 15.00. Będzie to znakomita okazja do zaprezentowania
Ziemi Krotoszyńskiej pasażerom z całej Wielkopolski.
Urząd Miejski w Krotoszynie
oraz Starostwo Powiatowe, we
współpracy z Towarzystwem
Miłośników i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej, są organizatorami imprezy, która odbędzie się
na stacji Krotoszyn w czasie
postoju „Ziemianina”. Szczegółowy program będzie dostępny
wkrótce, także na stronie organizatora pociągu, którym jest
Instytut Rozwoju i Promocji Kolei: www.turkol.pl
Powrót z Krobi do Krotoszyna we własnym zakresie, możliwość dojazdu szynobusem Kolei
Wielkopolskich – odjazd z Krobi 18.28, przyjazd do Krotoszyna 19.03, cena biletu normalnego 9 zł.

***
Koźmin Wielkopolski: minikoncert bębniarzy na stacji kolejowej (minimum 15 minut); przejazd bębniarzy (12 osób) pociągiem do Krotoszyna; wystawa
prac Zakładu Aktywności Zawodowej SIÓDEMKA z Koźmina
Wlkp.
Krotoszyn: postój pociągu
przynajmniej 60 minut; przemarsz orkiestry i zespołu folklorystycznego KROTOSZANIE z
rynku do dworca kolejowego wraz
z Rodziną Ułańską - na 8-10 koniach; minikoncert orkiestry dętej na stacji kolejowej; zorganizowana gastronomia wokół dworca
kolejowego; przejazd po mieście
autobusem MZK dla chętnych
pasażerów pociągu ZIEMIANIN.
Krobia: postój pociągu przynajmniej 180 minut; eliminacje
Otwartych Mistrzostw Drezyn
Ręcznych Wielkopolski; zorganizowana gastronomia wokół dworca kolejowego; pokaz lokalnej kultury i rękodzieła biskupiańskiego
- Muzeum Stolarstwa i Biskupizny; pokazy motolotniarskie możliwość skorzystania z przelotu jako pasażer; nawadnianie parowozu przez strażaków.

S³oneczna integracja
VII Słoneczna
Integracja już za
nami. W sobotnie
przedpołudnie 19
maja odbył się piknik integracyjny
zorganizowany
przez Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej.
Do zabawy na
świeżym powietrzu
przed pałacem Gałeckich zaproszeni
zostali uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Środki na organizację pikniku pochodziły z Otwartego Konkursu Ofert Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie na rok 2012.
fot. aarchiwum R. £opaczyka

Legenda Dywizjonu 303 na fotografiach

lokomotywa

zeum Arkadego Fiedlera. Opowiedział on wiele ciekawych rzeczy o
swoim ojcu, o powstawaniu słynnej książki i jej rozpowszechnianiu
w czasie wojny. Dodatkową
atrakcją było obejrzenie filmu dokumentalnego o polskich lotnikach.
(eliz)

Dziękując wszystkim za
udział oraz wysiłek włożony w
organizację i przeprowadzenie
VII Słonecznej Integracji, zarząd
Stowarzyszenia CWZK ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.
Ryszard Łopaczyk

www.is.krotoszyn.pl
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Co zbudujemy na B³oniu?
Si³ownia zewnêtrzna, œcianka wspinaczkowa, boisko do siatkówki pla¿owej, boisko wielofunkcyjne, stok narciarski,
lodowisko, tor do szybkiej jazdy rowerowej, korty tenisowe, park, pole namiotowe, œcie¿ki spacerowe.
Zebrani na komisji rozstrzygnęli także inną wątpliwość związaną z kosztami: Czy nas w ogóle
stać na tak duże przedsięwzięcie?
Wszyscy zgodzili się z sugestią wiceburmistrza, że przygotowany
kompleksowo projekt nie musi być
realizowany w całości, można będzie go wprowadzać w czyn etapami, korzystając z możliwości finansowych gminy oraz dofinansowania zewnętrznego. Przed rozpoczęciem budowy każdy obiekt i tak
będzie musiał mieć swoją szczegó-

fot. Izabela Bartoœ

I to wszystko na terenach za Jeziorem Odrzykowskim. Do tego:
rozbudowany skatepark, powiększony plac zabaw, odnowiony stadion, dojazdy, parkingi. Takie gmina ma plany, ale co z tego uda się
zrealizować? Pytanie ważne, bo
koszt tego kompleksu został wyceniony, bagatela, na blisko 13 mln
złotych.
Prezentacja przeprowadzona
na majowym posiedzeniu komisji
społecznej przez firmę Trans-BauProjekt z Mosiny była odpowiedzią
na zamówienie złożone przez
urząd miejski na zagospodarowanie wyznaczonego obszaru na cele
rekreacyjne. Wydział inwestycji
przekazał listę oczekiwanych
obiektów, a firma przygotowała
opracowanie, w którym je rozplanowała i wstępnie wyceniła ich
koszty.
Członkowie komisji wraz z burmistrzem Julianem Joksiem oraz
jego zastępcą Ryszardem Czuszkem i dyrektorem Franciszkiem
Marszałkiem przedyskutowali zaprezentowaną propozycję. Jak
można się było domyślić, najwięcej kontrowersji wzbudziły ceny
realizacji poszczególnych obiektów. Projektanci wyjaśnili, że koszt
wynika z szacunkowych wyliczeń
bazujących na proponowanych
przez nich materiałach, które można ewentualnie wymienić na odpowiedniki tańsze - i nie mniej trwałe w wielu wypadkach zdaniem
członków komisji. Przykładem jest
nawierzchnia poliuretanowa, sugerowana przez projektantów, na
całym placu zabaw. Zamiast niej
można zastosować kombinację
mieszaną: w miejscach możliwego
upadku dziecka, np. pod konstrukcjami do wspinania - nawierzchnię
sztuczną, pod huśtawkami - piasek, a na pozostałym terenie - trawę. W podobny sposób wykonano
podłoże na placu zabaw przy szkole na Błoniu.

łową dokumentację. Dyrektor Marszałek przypomniał natomiast, że
naszej gminie udało się nie raz już
aplikować z sukcesem o dofinansowanie unijne tylko dlatego, że
projekt inwestycyjny był gotowy: Czasami na zgłoszenie się do konkursu jest tylko miesiąc i samorząd, który nie jest przygotowany,
nie ma szans na złożenie wniosku
konkursowego w takim czasie - tłumaczył. Bywa także, że ogłaszany
konkurs jest przeznaczony wyłącznie na duże projekty, inwestycje
poniżej ustalonej granicy wartości
nie są w ogóle brane pod uwagę,
więc teoretycznie jest także szansa, że uda się nam zrealizować pomysł w całości.
Wszyscy zgodzili się ze stanowiskiem burmistrza, że opracowanie całego kompleksu, bez względu na tempo i kolejność realizacji
poszczególnych obiektów, pozwoli

6. Boisko do piłki siatkowej w obrębie plaży, z piłkochwytami, pow.
ok. 500 m kw.
7. Pas zieleni, ścieżka zdrowia, pole
do tenisa stołowego, do badmintona, ścieżka zdrowia, łącznie ok. 240
m kw.
8. Ciąg pieszo-jezdny od ulicy Stawnej, poprzez Dożynkową, do wejścia na stadion przy ul. Sportowej,
ok. 2000 tys. m kw.
9. Parking między Sportową a
Spartańską, równolegle do ogrodzenia stadionu, powierzchnia z
kostki betonowej, około 1500 m kw.
60 - 70 miejsc parkingowych.
10. Droga łącząca Sportową ze
Spartańską, w wjazdem na parking, szerokość 5 m, powierzchnia
całości ok. 700 m kw.
11. Parking mniejszy na tyłach stadionu, również z kostki betonowej,
pow. 1000 m kw. na ok. 40 - 50 stanowisk.
12. Parking dla autokarów na 6
pojazdów, przy ulicy Sportowej,
kostka brukowa, pow. 550 m kw.
13. Odnowienie stadionu: boisko z
murawą naturalną, bieżnia naturalna lub poliuretanowa, bez zmia-

w przyszłości uniknąć chaosu i jednocześnie gwarantuje, że znajdzie
się miejsce na każde z urządzeń.

Obiekty ujête w opracowaniu
1. Ścieżka wokół jeziora, około
1200 m długości, szerokość 3,5 m,
nawierzchnia bitumiczna - przyjazna rowerzystom, z zajazdem pieszo-rowerowym.
2. Rozbudowa placu zabaw do powierzchni około 800 m kw. z podłożem poliuretanowym lub piaszczystym.
3. Siłownia zewnętrzna, 16 urządzeń, pow. 400 m kw. podłoże piaszczyste lub poliuretanowe.
4. Rozbudowa skateparku do powierzchni 1500 m kw. podłoże betonowe.
5. Ścianka wspinaczkowa przypominająca naturalna skałę, powierzchnia całości 150 mkw.

ny dotychczasowych rozmiarów;
renowacja, nawodnienie, piłkochwyty, oświetlenie.
14. Boisko treningowe, tam gdzie
było - murawa naturalna, piłkochwyty, ławki wzdłuż jednego
boku.
15. Lodowisko kryte całoroczne
lub lodowisko sezonowe z systemem zamrażania płyty lodowej,
powierzchnia 870 m kw. z zapleczem.
16. Stok narciarski i saneczkowym długość ok. 200m, wysokość
12 m. W trakcie dyskusji ustalono, że zamiast planowanego tu
kosztownego wyciągu narciarskiego lepiej przygotować teren do
montażu armatek śnieżnych, które zagwarantują warunki zjazdowe przez całą zimę. Wejście będzie
możliwe schodkami.
17. Pole namiotowe z ulokowanym
centralnie grzybkiem o pow. ok.
120 m kw., z drogą dojazdową i budynkiem sanitarnym.
18. Tor do ekstremalnej jazdy na
rowerze, powierzchnia całości 90
na 45 m kw. - pętla wyścigowa, w
środku teren do spokojniejszej jazdy lub dla młodszych rowerzystów.
19. Park z pergolami, ławkami i
ozdobną zielenią, ok. 4000 m kw.
20. Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, powierzchnia 2500 m kw.
ogrodzone i oświetlone do piłki
nożnej, koszykówki i siatkówki.
21. Korty tenisowe, ogrodzone i
oświetlone, powierzchnia ok. 2500
m kw. nawierzchnia sztuczna trawa i piasek.
22. Przebudowa budynku nad jeziorem w części należącej do gminy: sanitariaty, aneks kuchenny,
pomieszczenie na sprzęt wodny.
Firma Trans-Bau-Project sp. z
o.o. wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji na „Utworzenie
ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu”.
(eliz)

Pamiêtaj¹ o Holocauœcie
Tego samego dnia obchodzono także Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, czcząc pamięć ofiar pochodzenia żydowskiego pomordowanych w czasie II wojny
światowej.
W spotkaniu przygotowanym
przez panią dyrektor Sabinę Rybakowską, Agnieszkę Rybę i Bogumiłę Pawlik- Berek wzięli
udział uczniowie klas gimnazjalnych. Gimnazjaliści obejrzeli prezentacje multimedialne „Holocaust”, „Holocaust oczami dzieci” oraz prezentację poświęconą
Staremu Doktorowi. Obejrzeli

również przejmujący film „Korczak” w reż. Andrzeja Wajdy. Odbyła się także premiera sztuki
teatralnej „Historia Dawidka w V
aktach”, do której scenariusz został napisany w związku z konkursem „Relacje polsko-żydowskie” w ramach IX edycji projektu „Pamięć dla Przyszłości”. Konkurs organizowany był przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w
Polsce oraz Żydowski Instytut
Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Rozstrzygnięty został
również konkurs „Janusz Korczak”, w którym I miejsce zdoby-

ła Weronika Jankowska. Obchody zakończyła dyskusja uczniów
na temat zagłady Żydów.
Uczniom trudno było zrozumieć ogrom tej zbrodni i ludzkiego cierpienia. Ważne jest jednak,
by o tym mówić i pamiętać, by
uczynić wszystko, aby ta tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła. Niewątpliwie wszyscy jesteśmy spadkobiercami myśli korczakowskiej, dlatego też warto
zapamiętać jego słowa: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim
jest”, które mają wymiar uniwersalny i ponadczasowy.
Bogumiła Pawlik-Berek

fot. archiwum ZS w Benicach

15 maja w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Benicach, w zwi¹zku z obchodami Roku Janusza Korczaka, upamiêtniono
postaæ wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci - Henryka Goldszmidta.
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Urz¹d Miejski w Krotoszynie po profesjonalnych przemianach
Od wrzeœnia 2010 r. do koñca maja tego
strzennej Miasta i Gminy Krotoszyn. Czêsta³ wdro¿ony system zarz¹dzania jakoroku w Urzêdzie Miejskim w Krotoszyœci¹ publiczn¹ systemu jest portal mapoœci¹ Total Quality Management. Nast¹nie realizowany jest projekt pn. „Profewy dla mieszkañca dostêpny pod adrepi³o tak¿e wdro¿enie nowoczesnej techsjonalne e-URZ¥Dzanie”. Wniosek o
sem http://www.mapa.krotoszyn.pl/
nologii informatycznej w postaci elektrodofinansowanie zosta³ z³o¿ony do Mioraz z poziomu strony internetowej mianicznego systemu obiegu dokumentów
nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i Adsta (poprzez zamieszczony na stronie ba- OfficeObjects®Document Manager.
ministracji. Na realizacjê projektu Mianer). W portalu mapowym publikowane
Jest to oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce
sto i Gmina Krotoszyn otrzymape³n¹ automaty³o dofinansowanie w kwocie
zacjê obiegu do528 915,00 z³, przy czym wk³ad
kumentów w
w³asny gminy wyniós³ 72
urzêdzie. Roz696,25 z³ w postaci oddelegowi¹zanie pozwawania pracowników na szkolela na gromadzenia zaplanowane w ramach pronie, kategoryzajektu.
cjê, przechowyCelem g³ównym projektu
wanie oraz wyby³o wzmocnienie potencja³u
szukiwanie doadministracji publicznej Urzêdu
kumentów o doMiejskiego w Krotoszynie powolnej strukturze
przez wdro¿enie kompleksow elektroniczwych dzia³añ ukierunkowanych
nym repozytoKadra kierownicza urzêdu wziê³a udzia³ w szkoleniach z obs³ugi Elektronicznego Systemu
na poprawê jakoœci œwiadczo- Obiegu Dokumentów oraz z wdra¿ania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO.
rium. Zapewnia
nych us³ug. W realizacji projeksprawn¹ dystrytu uczestniczyli wszyscy pracownicy
s¹ informacje o ewidencji gruntów, siatbucjê dokumentów oraz rejestracjê ich
krotoszyñskiego urzêdu.
ka ulic i numeracja adresowa, ortofotoobiegu. Przeprowadzonych zosta³o 145
Ze œrodków unijnych zakupiony i wdromapa oraz inne dane przestrzenne urzêgodzin szkoleñ z obs³ugi programów in¿ony zosta³ elektroniczny system ewidu. Dostêpne s¹ funkcje wyszukiwania
formatycznych dla wszystkich pracowdencji dróg. Wykonanie komputerowej
dzia³ek geodezyjnych, adresów i obiekników urzêdu.
ewidencji dróg gminnych, której celem
tów u¿ytecznoœci. Docelowo w portalu
Dobiegaj¹ koñca prace nad Strateby³o cyfrowe opisanie posiadanych
znajd¹ siê informacje o obowi¹zuj¹cych
gi¹ Promocji Miasta i Gminy Krotoszyn
przez gminê dróg w znacznym stopniu
miejscowych planach zagospodarowana lata 2012-2020, poprzedzone konsulspowodowa³o usprawnienie pracy wynia przestrzennego.
tacjami spo³ecznymi w tej sprawie. W
dzia³u gospodarki komunalnej. Na dzieñ
Dobiega koñca dwuletni kurs jêzyka andokumencie sformu³owano koncepcjê
dzisiejszy gmina posiada uporz¹dkowagielskiego na poziomie podstawowym i
promocji gminy, która zostanie zaprezenny i opisany wykaz dróg nale¿¹cy do
zaawansowanym dla pracowników urzêtowana nied³ugo na sesji Rady Miejskiej.
gminy. Ka¿da z dróg zosta³a zmierzona
du miasta. Zajêcia odbywa³y siê co tyPonadto w projekcie realizowano takie
oraz opisana tj. sporz¹dzono wykaz znadzieñ i zakoñczy³y siê egzaminem, do
dzia³ania, które s¹ wprawdzie ju¿ czêœcioków drogowych, zjazdów oraz innych
którego przyst¹pi³o 20 pracowników
wo prowadzone, lecz nie maj¹ systemoelementów infrastruktury drogowej.
urzêdu.
wego charakteru. Nast¹pi³o wdro¿enie
Powsta³ tak¿e System Informacji PrzeDziêki realizacji projektu w 2011 roku zoprocedury aktualizacji „Mapy aktywnoœci”

organizacji pozarz¹dowych na terenie
gminy Krotoszyn. Kontynuowany jest
udzia³ w badaniach Systemu Analiz Samorz¹dowych w celu zbadania wskaŸników jakoœci œwiadczonych us³ug.
Rezultatem projektu jest przede
wszystkim podniesienie jakoœci i dostêpnoœci us³ug publicznych w formie cyfrowej oraz usprawnienie procesu zarz¹dzania i komunikacji wewnêtrznej (miêdzy
wydzia³ami) oraz zewnêtrznej (z mieszkañcami) poprzez wprowadzenie i zastosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wdro¿enie
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO. Audyt
certyfikacyjny systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zakoñczy³ siê pomyœlnie w grudniu

Zakupiony zosta³ sprzêt do realizacji
projektu – 2 urz¹dzenia wielofunkcyjne, skanery, projektor, ekran, cyfrowa
tablica informacyjna - o wartoœci 57
tys. z³. Pozosta³a kwota – 71 tys. z³ to
koszty zarz¹dzania i promocji projektu.
Projekt Miasta i Gminy Krotoszyn
wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Œrodki na realizacjê projektu pochodz¹ z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt
przyczyni³ siê do osi¹gniêcia celów zawartych w Priorytecie V programu Dobre rz¹dzenie, Poddzia³anie 5.2.1 Modernizacja zarz¹dzania w administracji
samorz¹dowej.
W imieniu zespo³u
projektowego, który
tworz¹: Ryszard Czuszke
jako koordynator projektu, Magdalena G³owienkowska ze Stowarzyszenia „Krotoszyñskiego
Centrum Przedsiêbiorczoœci” jako asystent koordynatora oraz Ilona FajferPluta jako pracownik do
obs³ugi finansowo – ksiêTo tu, w Punkcie Informacyjnym rozpoczyna siê procedura
przetwarzania korespondencji do elektronicznego systemu
gowej sk³adam podziêkoobiegu dokumentów.
wania wszystkim uczestubieg³ego roku. Wartoœæ zakupionych
nikom projektu za zaanga¿owanie w
systemów informatycznych wynios³a pojego realizacjê, szczególnie pracowninad 261 tys. z³. Dzia³ania polegaj¹ce na
kom Urzêdu Miejskiego w Krotoszywdro¿eniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹,
nie oraz mieszkañcom gminy za aktywopracowaniu strategii marketingowej i
ny udzia³ w konsultacjach spo³ecznych
mapy aktywnoœci NGO’s, kurs jêzyka andotycz¹cych koncepcji promocji gmigielskiego i badania systemowe zosta³y
ny.
Julian Jokœ
dofinansowane w wysokoœci 136 tys. z³.
Burmistrz Krotoszyna

Sukces „Dwójki” w Wielkopolskim Konkursie Statystycznym
Statystyka postrzegana jest jako dziedzina trudna, nudna i ma³o przyjazna cz³owiekowi. Aby zmieniæ ten stereotyp Urz¹d
Statystyczny w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne s¹ organizatorami Wielkopolskiego Konkursu Statystyka
mnie dotyka.
W tym roku odbyła się już IV
edycja Konkursu, nad którą Honorowy Patronat objęli - Wielkopolski Kurator Oświaty i Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielki
sukces w Konkursie osiągnął zespół uczennic Technikum Handlowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola
F. Libelta w Krotoszynie – Katarzyna Mielcarek, Dominika Mikołajczyk i Angelina Stelmach, który
zajął I miejsce. Opiekunem zespołu konkursowego był nauczyciel
szkoły mgr Jan Urbaniak. „Zainteresowanie czwartą edycją Konkursu było rekordowe. Udział w
niej zadeklarowało 117 zespołów
z 22 szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego, a ostatecznie prace nadesłało 69 zespołów uczniowskich z 21 szkół. Przy
takiej liczbie uczestników Konkursu sukces laureatów zasługuje na
szczególne podkreślenie” – czytamy w liście gratulacyjnym do Dyrektora Szkoły podpisanym przez
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Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Elżbietę Gołatę i
Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Poznaniu dr Jacka Kowalewskiego.
18 kwietnia 2012 r. w Auli UAM
w Poznaniu odbyła się uroczystość
wręczenia nagród, w której uczestniczył zwycięski zespół wraz z

opiekunem i dyrektorem szkoły
mgr Romanem Olejnikiem. Uroczystość odbyła się w trakcie sesji inauguracyjnej Kongresu Statystyki
Polskiej, nad którym Honorowy
Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, co stało się
dodatkowym wyróżnieniem dla nagrodzonych szkół. Laureatki Konkursu z Krotoszyna otrzymały cen-

ne nagrody rzeczowe w postaci
notebooków, a szkoła zestaw najnowszych publikacji statystycznych.
Tematem zadania konkursowego, wybranym przez zespół z
Krotoszyna, było przeprowadzenie
badania statystycznego na temat
wykorzystania Internetu do zakupu towarów i usług. Nie był to wybór przypadkowy, biorąc pod uwagę zbieżność tej problematyki z
przyszłym zawodem uczestniczek
konkursu, a także dynamiczny
wzrost liczby korzystających z Internetu w naszym kraju. Wg badań
CBOS ponad połowa Polaków regularnie korzysta z Internetu. Na
polskim rynku działa już około
11 tys. sklepów internetowych,
a eksperci przewidują dalszy rozwój tego handlu o 15 – 18 % rocznie. Z tych tez powodów przyszły
handlowiec powinien posiadać
określona wiedzę i umiejętności
umożliwiające mu na bierne i czynne korzystanie z tej formy handlu.
Przeprowadzone badanie w pełni
potwierdziło zjawisko niezwykle

dynamicznego rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce, a także
rosnącą popularność tej formy.
Badanie uświadomiło jednocześnie
złożoność tej problematyki, obejmującą kwestie bezpieczeństwa
zakupów, znajomość praw konsumenckich, form płatności, korzystania z porównywarek cenowych
w celu racjonalizacji zakupów itp.
To uzasadnia konieczność jej objęcia szerszą działalnością popularyzatorską i szkoleniową w ramach edukacji szkolnej, kursowej,
samokształceniowej i medialnej.
Reasumując, kolejny sukces
„Dwójki” posiadającej prestiżowy
Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to potwierdzenie
wysokiego poziomu kształcenia
zawodowego i kształtowania przez
szkołę umiejętności niezbędnych w
działalności gospodarczej. Sukces
ten to także promocja Krotoszyna
i atmosfery przedsiębiorczości w
mieście, która sprzyja i zachęca do
propagowania tej idei w ramach
edukacji szkolnej.
Jan Urbaniak

www.is.krotoszyn.pl
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IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Czytali dzieciom

We wtorek, 8 maja spotkaniem z aktorem, re¿yserem, podró¿nikiem i
autorem ksi¹¿ek Tadeuszem Chudeckim rozpoczê³y siê w Krotoszyñskiej
Bibliotece Publicznej obchody IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
nadeta Trawińska i Jagoda Jędrzejak).
Po tej miłej uroczystości głos zabrał zaproszony gość i opowiedział o swoich podróżach, sposobach na tanie wędrówki po Europie i świecie. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna,
ukazująca zdjęcia z różnych za-

ry bardzo mu się spodobał.
Po południu aktor spotkał się z
dorosłymi czytelnikami biblioteki. Wtedy też przyznano wyróżnienia „Honorowy czytelnik”.
Otrzymali je: Henryk Pregiel, Urszula Delikat, Bogusław Dudkowiak, Urszula Klimek, Marzena
Sołtysiak, Henryk Moraś, Jolan-

Krotoszynie, oraz Andrzej Piesyk,
radny powiatowy. Całej imprezie towarzyszyła postać bardzo lubianego przez dzieci żółwia Franklina.
Mali goście z dużą uwagą słuchali
czytanych bajek i wierszy. Chętnie
odpowiadali na pytania dotyczące
postaci Franklina. Podczas spotkania podsumowano V edycję konkursu plastycznego ,,Najładniejsza
kartka wielkanocna”.
(mana)

Na skwerku z trenerem

ta Golis, Iwona Kuberczak,
Krzysztof Nowak, Genowefa
Krzywonos. Na zakończenie można było nabyć książki, otrzymać
autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Beata Waleńska

W środę 9 maja odbyło się
spotkanie z krotoszyńskim Klubem Sportowym Astra. Spotkanie było spójne z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek –
„Biblioteka ciągle w grze”. Klub
reprezentował Łukasz Rak, trener kadry Wielkopolski Rocznik
2000. Pan Łukasz opowiadał o
swojej pasji piłkarskiej, o klubie,
występach w różnych meczach
oraz korzyściach płynących z
uprawiania tej dyscypliny sportu. Gimnazjaliści i uczniowie
szkół podstawowych mieli moż-

liwość obejrzenia filmów, prezentujących między innymi występy
piłkarzy Astry. Później, na skwerze obok budynku biblioteki,
gość pokazał ćwiczenia, które
wykonują zawodnicy podczas
piłkarskiej rozgrzewki. Przy
okazji zachęcano uczestników
spotkania do wypożyczania książek na temat piłki nożnej, których nie brakuje w KBP. Spotkanie promowało zdrowy i sportowy styl życia oraz utwierdziło
nas w przekonaniu, że czytać i
grać można wszędzie. (mana)

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Œp. Jana Ma³eckiego
zas³u¿onego zawodnika i dzia³acza Klubu Sportowego Astra,
najstarszego brata Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
cz³onka zarz¹du Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Krotoszynie
i Rady Osiedla nr 8 w Krotoszynie,
regionalisty i dzia³acza PTTK.
Rodzinie Zmar³ego wyrazy szczerego wspó³czucia

fot. A. Sobczak

conej pamięci Adama Mickiewicza.
Przy ognisku w Jasnym Polu pieczono
kiełbaski i odpoczywano. Przyszedł też
czas na zabawy i
konkursy z nagrodami. Dorosłym
uczestnikom rajdu
rozdano ulotki propagujące akcję Cała
Polska Czyta dzieciom. Wyjaśniono
także na czym polega akcja bookcrossingowa (książka
wędrująca),
po
czym uczestnicy
wymieniali się zabranymi ze sobą
książkami. Kolumnę kolarzy eskortował pomarańczowy
„maluch” (Fiat 126p) z emblematami reklamującymi akcję „Odjazdowy bibliotekarz”.
Dyrekcja i pracownicy kroto-

fot. Marcin Laska

kątków świata. Można też było
nabyć książki autora.
Następnie Tadeusz Chudecki,
korzystając z przerwy między
spotkaniami, wyruszył na wędrówkę ulicami Krotoszyna, któ-

Odjazdowy bibliotekarz
Obchody Tygodnia Bibliotek
zakończył zorganizowany 15
maja przez dyrekcję i pracowników Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej II rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników książki, bibliotek i rowerów pod hasłem „Odjazdowy bibliotekarz”. W rajdzie, podobnie
jak w roku ubiegłym, wzięli też
udział członkowie Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „AS” Biadki.
Do rajdowego peletonu dołączył
również burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś. W Jasnym Polu i Orpiszewie dołączyła miejscowa
młodzież. Ze względu na warunki atmosferyczne skrócono zaplanowaną wcześniej trasę wycieczki. Rowerzyści wyruszyli sprzed
biblioteki, jechali przez Durzyn,
Tomnice i Jasne Pole do Sędziszewa. Tam zrobili krótki przystanek przy płaskorzeźbie przedstawiającej scenę z Konrada Wallenroda, wykonanej przez Antoniego Olejnika w roku 1913, poświę-

14 maja w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie w ramach akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom. Tym razem lektorami byli: Juliusz Poczta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Elżbieta Gasztka, prezes Stowarzyszenia
Razem, Marta Wawrocka z Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym, Małgorzata Olejnik z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w

fot. Marcin Laska (x2)

Zaproszony
g o ś ć
gra w
teatrze,
filmach
(m.in.
"M jak
miłość"
i "Ojciec
Mateusz"),
podróżuje, pisze przewodniki. Jak sam
twierdzi, jest wolnym strzelcem,
czyli nie jest związany kontraktem z żadnym teatrem, dlatego
łatwiej mu znaleźć wolny czas by
podróżować. Jego specjalnością
jest wyszukiwanie tanich połączeń samolotowych z miejscami,
które chce odwiedzić.
W bibliotece pan Chudecki miał
zaplanowane dwa spotkania.
Pierwsze, dla gimnazjalistów, na
którym wręczono nagrody najaktywniejszym czytelnikom Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: dla dzieci, którym czytają dorośli(Amelia Kulka, Alicja
Piaskowska i Monika Kobuszyńska), dla szkół podstawowych
(Nikola Szulc, Mateusz Szymczak, Paulina Skrzypniak) i gimnazjum (Sandra Koniarek, Ber-

fot. Iarchiwum KBP

Spotkanie
z Tadeuszem Chudeckim

szyńskiej książnicy pragną podziękować wszystkim którzy włączyli się w organizację rajdu.

sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna
oraz Pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

(kbp)
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W ogrodzie Rozdra¿ewskich
W sobotni wieczór 19 maja na wycieczkê w czasie, do XVI- i XVII-wiecznego Krotoszyna, zaprosili krotoszynian organizatorzy Nocy Muzeów Krotoszyn 2012, która w tym roku przebiega³a pod has³em „W ogrodzie Rozdra¿ewskich”
Impreza rozpoczęła się przed
budynkiem muzeum odegraniem
dwóch scenek historycznych.
Pierwsza z nich dotyczyła wręczenia przywileju dla miasta w
roku 1579 przez Jana Rozdrażewskiego. W rolę dziedzica
wcielił się Przemysław Rzyski z
grupy rekonstrukcyjnej Panowie
Bracia z Sierakowa, role rajców
miejskich i burmistrza odegrali
chłopcy z Zespołu Ludowego
„Krotoszanie”. Druga scenka
nawiązywała do nadania w 1667
r. statutu Bractwu Strzeleckiemu
przez Katarzynę z Bnina Roz-

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x4)

nabił broń. Chętni mieli okazję
spróbować swych sił w zawodach
dla łuczników.
W innej części obozu wielu
krotoszynian przekonało się, że
fechtunek nie jest sztuką łatwą.
Chętnych do sprawdzenia swych
sił we władaniu szablą nie brakowało, a kobiety wyciągały po
nią rękę równie ochoczo co mężczyźni. Najwięcej entuzjazmu wykazywały
dzieci, które bez oporów
i z wielkim zaangażowaniem przystępowały do
wszelkich propozycji

drażewską. Role w tej scence
odegrali przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Katarzynę Rozdrażewską zagrała Bożena Dobras.

ca z Piły i Panowie Bracia z Sierakowa.
Zgromadzonych na placu
mieszkańców zaproszono do odwiedzin w muzeum i obejrzenia
wystawy „Krotoszyn w czasie
Rozdrażewskich 1569-1692”, na
której można zobaczyć oryginalne dokumenty z XVI i XVIII wieku dotyczące Krotoszyna. Tego

Przed muzeum w strojach z
epoki prezentowały się grupy rekonstrukcji historycznej: Wielkopolska Brać Sarmacka, Stowarzyszenie Theatrum Histori-

Następnie barwny korowód
wraz z mieszkańcami przemaszerował do parku, gdzie urządzono obóz pospolitego ruszenia. Przy okazji bytności w obozowisku można było przyjrzeć
się ubiorom i uzbrojeniu szlachty polskiej oraz wojsk szwedzkich. Na odwiedzających czekało sporo atrakcji. W jednej części obozowiska łucznik objaśniał
zainteresowanym zasady i technikę strzelania z łuku. Zademonstrowano również wyższość
tej broni nad ówczesną bronią
palną. Łucznik zdołał wystrzelić
przeszło dwadzieścia strzał, zanim kolega szlachcic powtórnie

Organizatorzy krotoszyńskiej Nocy Muzeów 2012: Muzeum
Regionalne w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury. Współorganizatorzy: Wielkopolska Brać Sarmacka, Stowarzyszenie
Theatrum Historica z Piły, Panowie Bracia z Sierakowa, Zespół
Muzyki Dawnej „Artifex” w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa” w Krotoszynie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Krotoszynie, Zespół Tańca Ludowego „Krotoszanie”.
Sponsorzy: GS „Samopomoc Chłopska” w Krotoszynie, Nadleśnictwo Krotoszyn, Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Krotoszynie.

Za nami Dni Krotoszyna. Trzydniowe œwiêto miasta by³o doskona³ym powodem do wyjœcia z domu, okazj¹ do spotkañ ze znajomymi i wspólnej
zabawy.
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rego składzie gra krotoszynianin Janek Malecha. O
północy publika bawiła się
z DJ Rogerem, rezydentem
klubu Fabuła. W niedzielę
(27.05) imprezę na Błoniu
rozpoczęły tańce i śpiewy
najmłodszych. Na scenie
prezentowały się przedszkolaki. Po zabawach dla
dzieci około 16.00 krotoszynianie mogli obejrzeć przygotowany przez Rodzinę
Ułańską pokaz jazdy konnej. Następnie przez pół godzinny bawił
widownię kabaret „Koń Polski”.
Klimatyczne reggae, które zaserwował zespół Bethel poprzedziło
występ gwiazdy wieczoru – Golec uOrkiestry.
(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

fot. M. Karolewski

fot. M. Karolewski

(mm)

dnia muzeum można było zwiedzać do godz. 22.00.

Dni Krotoszyna 2012
Sprzyjająca aura i całe mnóstwo atrakcji przygotowanych
przez organizatorów sprawiły, że
nie można było się nudzić.
W piątkowe popołudnie
(25.05) scena należała do zespołów krotoszyńskich. Późnym wieczorem dla mieszkańców zorganizowano pokaz kulinarny. Po
północy swój koncert zakończył
zespół Cliver, a na scenę wkroczył
znany bywalcom ostrowskiego
Protectora DJ KREC!K.
W sobotę (26.05) przed publicznością prezentowali się
uczestnicy Krotoszyńskich Talentów, zagrała formacja Robbie
Williams Revivval Band. Gwiazdą
wieczoru był kontrowersyjny wokalista Michał Szpak. Po nim wystąpił zespół De Trebles, w któ-

konkursów pojawiających się w
obozowisku. Sporo śmiechu wywołała zabawa polegająca na
szatkowaniu kapuścianej głowy
zatkniętej na kiju.
Przed pałacem Gałeckich
odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Artifex” oraz nauka staropolskich tańców. Ciekawostką krotoszyńskiej sobotniej Nocy Muzeów była inscenizacja potyczki z czasów potopu
szwedzkiego. Atrakcją w „ogrodzie Rozdrażewskich” był również pokaz Teatru Ognia.

