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fot. Monika Menzfeld-Czubak

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

fot. Beata Waleñska
fot. Jacek Kêpa

fot. Jacek Kêpa

Młodzi mieszkańcy Krotoszyna nakręcili profesjonalny teledysk o naszym mieście, który jest zapowiedzią płyty. W teledysku „W sercu KN” gościnnie udzielili się lokalni raperzy GZT, VALLY,
MKRS(SPW). Za refren oraz produkcję muzyczną
kawałka i całego albumu odpowiedzialny jest Kuba
Leciej, obraz do klipu zrealizowało Illegal Studios.
14 listopada dwóch z grupy wykonawców utworu
byłao gośćmi burmistrza Krotoszyna. Piosenki
mozna posłuchać na stronie miejskiej oraz na You
Tube.
(red.)

PaŸdziernikowe spotkanie
Klubu Mi³oœników Ksi¹¿ki.

Chwila zadumy
na cmentarzu

Moje miasto, które
wielkim sercem bije

W piątek 2 listopada 2012 r. włodarze miasta na
cmentarzu w Krotoszynie oraz w Kobiernie zapalili
znicze na grobach zasłużonych mieszkańców miasta i byłych pracowników krotoszyńskiego samorządu.

Na październikowym spotkaniu Klubu Miłośników
Książki klubowicze omawiali powieść „Biała wilczyca”
Teresy Revay. W książce ukazane są skomplikowane losy
Rosjanki Kseni z arystokratycznej rodziny, która w chwili
wybuchu Rewolucji Październikowej traci wszystko: najbliższych, poczucie bezpieczeństwa i beztroską młodość.
Życie zmusiło Ksenię do bycia zdeterminowaną, upartą,
silną, niezależną i bardzo dumną. Książka bardzo podobała się wszystkim klubowiczom, w listopadzie będzie
omawiana druga książka tej pisarki.
(tal)
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Bajkowo w Chwaliszewie

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
Kino Przedwioœnie zaprasza: Saga
Zmierzch - Przed œwitem cz. 2 – projekcje do 21 listopada.

Dzieñ Postaci z Bajek obchodzony by³ 5 listopada w Zespole Szkó³ w Chwaliszewie.

29 listopada zapraszamy do Urzêdu
Miejskiego na kolejne posiedzenie
Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Uczniowie, którzy tego
dnia przebrali się za dowolną
postać bajkową, nie byli odpytywani podczas lekcji. Dla
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III
uczennice realizujące projekt
edukacyjny z Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Poczytaj
mi przyjacielu” pod opieką nauczyciela-bibliotekarza i we
współpracy z bibliotekarzem z
filii nr 5 KBP zorganizowały
spotkanie czytelnicze.
Dziewczyny przebrały się
za postacie bajkowe, które naj-

Do 7 grudnia mo¿na nadsy³aæ zg³oszenia na 21. Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny organizowany przez Krotoszyñski Oœrodek Kultury. Konkurs przeznaczony jest dla
m³odzie¿y od 15. roku ¿ycia oraz dla
doros³ych, tematyka twórczoœci poetyckiej jest dowolna. Na zwyciêzców
czekaj¹ nagrody finansowe i rzeczowe. Regulamin turnieju znajduje siê na
stronie internetowej www.kok.krotoszyn.pl

młodsi czytelnicy biblioteki
musieli rozpoznać. Liderka
projektu Dominika Walczak
przeczytała wszystkim bajkę o
Czerwonym Kapturku.
Uczestnicy spotkania chętnie odpowiadali na pytania odnośnie wysłuchanego tekstu.
Większość dzieci przebrała się
w stroje bajkowe. Mogliśmy
podziwiać m.in. Kaczkę Dziwaczkę, Batmana, Spidermana, Kota w Butach, motylka,
rycerza, księżniczkę i Kubusia
Puchatka.

Sier¿ant Pyrek wraz z policjantem odwiedzi³
dzieci ze szko³y i przedszkola w Roszkach.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Stra¿ Miejska
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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

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

fot. archiwum

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

życie na dalekiej północy i mówił
o ludziach, z którymi wtedy się
zetknął. Jego osobiste wspomnienia wzbogacają wiedzę o tragicznych losach rodaków ze wschodu,
a ich lektura zmienia nasze spojrzenie na warunki, w jakich możemy dziś żyć my sami.
Jacek Kępa

Apel œwi¹teczny w Œwinkowie

9 listopada w Szkole Podstawowej w Świnkowie uczczono
Święto Niepodległości. W uroczystym apelu wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie przyszli w strojach galowych ozdobionych biało-czerwonymi kotylionami, które podkreśliły podniosłą
symbolikę tego dnia i radość świętowania. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto, związane jest z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów.

W tym szczególnym dniu skłaniającym do refleksji na temat patriotyzmu uczniowie pod opieką
nauczycielek Klaudii Szubert i
Jolanty Tokarek przygotowali
montaż słowno-muzyczny pełen
pięknych, wzruszających patriotycznych pieśni, przywracających
pamięć o bohaterach narodowych.
Ten dzień był dla naszych uczniów
wyjątkową lekcją historii wzmacniającą poczucie tożsamości narodowej i nauki szacunku wobec
polskości.
J.Tokarek

Dzieñ Niepodlegloœci w Weso³ej Gromadce

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

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

log z publicznością. Pan Herba, odpowiadając na stawiane mu pytania, przedstawiał trudne, surowe

Ilona Jamry

Sier¿ant Pyrek z policj¹
w Roszkach

Do koñca stycznia 2003 r. w Muzeum
Regionalnym czynna bêdzie wystawa
pocztówek „Pozdrowienia z Ziemi Krotoszyñskiej”. Ekspozycja sk³ada siê z
350 pocztówek z lat 1897-1939. Pocztówki przedstawiaj¹ ujêcia z osiemnastu miejscowoœci powiatu krotoszyñskiego.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

15 listopada w krotoszyńskiej
bibliotece pan Czesław Herba był
bohaterem spotkania autorskiego.
Jego wspomnienia z kilkuletniej
zsyłki na Syberię
zatytułowane
„Wspomnienia Sybiraka” wydało Towarzystwo Miłośników
i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej. Po
kilku słowach wstępu dra Zdunka wrażenia z lektury oraz
krótką informację
dotycząca zsyłek
Polaków z Kresów w
latach drugiej wojny światowej
przedstawił pan Antoni Korsak.
Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie autora książki,
który w oryginalnej, wierszowanej
formie zawarł zarówno trudne
doświadczenia pobytu w tajdze,
jak i myśli dotyczące współczesności. Część drugą stanowił dia-

fot. archiwum

1 grudnia o godz. 16.00 w Zespole
Szkó³ w Orpiszewie odbêdzie siê VI
Wielkopolski Przegl¹d Twórczoœci
Marka Grechuty. Na zg³oszenia do
udzia³u w przegl¹dzie organizatorzy
czekaj¹ do 23 listopada. Szczegó³y na
stronie szko³y www.zs-orpiszew.krotoszyn.pl

fot. Hanna Russek

Galeria Refektarz zaprasza na wystawê prac malarskich Marka Jakubka.
Ekspozycja - do koñca listopada.

Wspomnienia z Syberii

fot. Jacek Kêpa

29 listopada o godz. 17.00 na koncert
„Andrzejki z muzyk¹ filmow¹” zapraszaj¹ do kina uczniowie i absolwenci
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Koncert organizuje Gim. 4 wraz ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Szko³y G4.
Wstêp - 5z³. Podczas koncertu zostanie zorganizowana kawiarenka oraz
kiermasz œwi¹teczny. Dochód z wydarzenia w ca³oœci bêdzie przekazany na
wyjazdy m³odzie¿y z G4 do zaprzyjaŸnionej szko³y w Fontenay le Comte.

www.is.krotoszyn.pl

Spotkanie odbyło się w ramach
programu prewencyjnego „Z
Pyrkiem bezpieczniej”.
Dzieci uczestniczyły w pogadance na temat bezpieczeństwa
w domu, szkole i na drodze. Ponadto dowiedziały się w jaki sposób należy zachować się w kontaktach z obcymi oraz poznały
zasady postępowania z psami (a
na wsi to ważni mieszkańcy i

stróże…), także z tymi agresywnymi. Przedszkolaki przygotowały miniprzedstawienie o zasadach ruchu ulicznego, z którego
wynikało, ze każdy z nich z pewnością będzie kierowcą. Wszyscy
świetnie się bawili i utrwalali
zasady ruchu drogowego. Oczywiście Pyrek i policjant bawili się
ze wszystkimi. Mandatów nie
było.
Nina Szuniewicz

8 listopada Przedszkole nr 5
uczciło Święto Niepodległości.
Dzieci z oddziału III pod okiem nauczycielek Adriany Walkowiak i
Kamili Kaik przygotowały uroczysty występ artystyczny pod hasłem: Dzisiaj wielka jest rocznica 11 Listopada. Tym, co zginęli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska
składa. Podczas akademii wspólnie odśpiewano hymn państwowy
a przedszkolaki recytowały wiersze i spiewały piesni patriotyczne.
Akademia bardzo podobała się
zgromadzonej publiczności: dzieciom, nauczycielkom, gościom.
Następnie odbył się konkurs recy-

tatorski. Zaproszono na niego polonistę Juliusza Pocztę, który fachowym okiem ocenił znajomość
tekstu i jego interpretację w wykonaniu małych mówców.
W konkursie wzięło udział
dziesięcioro dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. I miejsce w
kategorii dzieci młodszych otrzymał Piotr Szczepanek, II - Oliwia
Gmerek. Natomiast w kategorii
dzieci starszych I miejsce zdobyła
Tatiana Szwałek, II - Igor Bielawny. Laureaci otrzymali nagrody w
postaci książek, pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania.
(p5)
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Z pytañ do burmistrza

Œwiêto Niepodleg³oœci w Krotoszynie

Pytanie: Ko³o dworca PKP stoi zielono¿ó³ty kiosk. Co tam bêdzie? Mam nadziejê, ¿e nie zamkniecie kasy na dworcu i nie
przeniesiecie jej do tego kiosku. OdpowiedŸ: Kiosk znajduje siê na terenie PKP,
dlatego pytania o planowane jego u¿ytkowanie nale¿y skierowaæ do PKP.

10 listopada mieszkañcy Krotoszyna uczcili Narodowe Œwiêto Niedleg³oœci.
śś. Piotra i Pawła ma uroczystą
mszę świętą. O 19.30 w kościele
św.Jana Chrzciciela odbył się
koncert Krotoszyńskiego Chóru
Kameralnego, będący zwieńczeniem 20-lecia istnienia tej formacji.

Ile wyniesie op³ata za psa?

Wró¿ewy z now¹ drog¹

fot. Izabela Bartoœ

Na październikowej sesji radni uchwalili, że od stycznia roczna opłata za psa będzie wynosiła
w naszej gminie 48 złotych.
„Psia” uchwała, tak jak i inne
akty prawne samorządowe, zanim trafiła na sesję, była omawiana na posiedzeniach komisji stałych. Radni rozważali obniżenie
opłaty, niektórzy proponowali
nawet jej zniesienie. Skarbnik
gminy wyjaśnił, że wpływy z opłaty są potrzebne. Choćby na remonty schroniska dla zwierząt i
do wspierania działalności krotoszyńskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, które prowadzi
nasze schronisko. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów
górna granica rocznej opłaty za
psa wynosi blisko 120 złotych,
zatem uchwalona przez radnych
kwota stanowi około 40 procent
maksymalnej opłaty.
Uchwała podtrzymuje ulgi dla

osób czipujących psy oraz adoptujących je z krotoszyńskiego
schroniska. I jedni, i drudzy uzyskują zwolnienie z opłaty na 12
miesięcy od wydarzenia. Prawo
do zwolnienia należy udokumentować.
Zgodnie z przepisami krajowymi z psiej opłaty są zwolnione
osoby płacące podatek rolny,
zwolnienie obejmuje dwa czworonogi. Nie muszą wnosić tej opłaty także właściciele psów mający co najmniej 65 lat i prowadzący samodzielne gospodarstwo
domowe. Zwolnienie obejmuje
rówwnież osoby niepełnosprawne, które mają psa asystującego,
oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające jakiegokolwiek psa.
Z wszystkimi nowymi stawkami
podatków lokalnych można się
zapoznać na stronie miejskiej
Krotoszyna.
(eliz)

9 października
odbył się odbiór
nowo wybudowanej
drogi gminnej we
Wróżewach.
Przekazany do
użytkowania odcinek ma 270 m długości, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej i krawężniki z
obu stron. Drogę
zbudowało PBH
„Marzyński” Sp. z o.o. z Jarocina, zwycięzca przetargu nieograniczonego. Wykonawcy
przekazano plac 18 sierpnia,
pełną parą roboty ruszyły we
wrześniu. Całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 450 tys. złotych.

www.krotoszyn.pl

go przewodnika lub samodzielnie
poszukując
przejścia.
Miejscowym
internautom spacer
przypomina
o najładniejszych zakątkach, osobom z zewnątrz
ukazuje piękno miasta. Tym,
którzy opuścili rodzinne miasto,
pozwala na podróż sentymen-

Na wykonanie tego zadania
oraz na zakończoną 1 października budowę ulicy ks. Kałuży w
Biadkach gmina pozyskała z
Urzędu Marszałkowskiego, z
Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, 225 tys. złotych.
(eliz)

Mo¿na pod³¹czyæ
Mieszkańcy ulic: Zdunowskiej, Kołłątaja i Sienkiewicza w
Krotoszynie mogą już podłączać
swoje poesesje do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Dotyczy to budynków stojących przy Zdunowskiej
na odcinku od Staszica do Łąkowej, przy Kołłątaja oraz przy
Sienkiewicza - odcinek od Rawickiej do Piastowskiej.
W trakcie budowy przy granicy każdej posesji zlokalizowa-

Wirtualny spacer po Krotoszynie
Od kilku tygodni na krotoszyńskiej stronie internetowej
mamy wirtualny spacer po mieście. Prezentacja składa się z
dwudziestu połączonych panoram, będących formą rozbudowanego zdjęcia, które pozwala
oglądać dane miejsce z obrotu
pod kątem 360 stopni w płaszczyźnie poziomej.
Wirtualny spacer to coraz
bardziej popularny ostatnio
moduł miejskich stron internetowych. Nasz spacer można odbyć, zdając się na wewnetrzne-

Pytanie: Mam pytanie odnoœnie ustawionego przy przejeŸdzie kolejowym na ul.
KoŸmiñskiej billboardu - czy jest mo¿liwoœæ, aby go wy³¹czyæ ? Dla mnie, kierowcy z ponad 30-letnim sta¿em, taka
œwiec¹ca reklama stanowi zagro¿enie bezpieczeñstwo jazdy. Kiedy jadê wieczorem
koŸmiñsk¹, od strony Orlenu w kierunku
miasta, jestem oœlepiany przez to urz¹dzenie. Nie widaæ dos³ownie nic przed sob¹
poza b³êkitn¹ poœwiat¹. Urz¹dzenie zmusza mnie do gwa³townego hamowania,
aby unikn¹æ przypadkowego zderzenia z
innym u¿ytkownikiem drogi. Wielu znajomych kierowców jest tego samego zdania. Reklama ma agresywne œwiat³o i jest
ustawiona dok³adnie na wprost nadje¿d¿aj¹cych samochodów. OdpowiedŸ: Billboard ustawiony jest przy drodze krajowej,
której zarz¹dc¹ jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
Przeka¿ê Pana uwagê zarz¹dcy drogi.

fot. Sebastian Ludwiczak

11 listopada szczęśliwi posiadacze wejściówek, odebranych
wcześniej w KOK-u, wysłuchali
w kinie koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal.
(eliz)

Pytanie: Kiedy bêdzie Tesco w Krotoszynie i czy w ogóle bêdzie? OdpowiedŸ:
Zgodnie z informacj¹ udzielon¹ przez wydzia³ architektury Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wyjaœniam, ¿e nie
wp³yn¹³ dot¹d ¿aden wniosek o wydanie
pozwolenia na budowê Tesco.

fot. Izabela Bartoœ

Tegoroczne obchody święta
rozpoczęły się około godz. 18.00
na Rynku podniesieniem flagi.
Przy dźwiękach Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej i w blasku pochodni niesionych przez harcerzy wszyscy, zaproszeni goście i
mieszkańcy miasta, przemaszerowali pod pomnik Wolności.
Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele wszystkich samorządów naszego powiatu, delegacje
organizacji i młodzieży szkolnej.
Po spotkaniu pod pomnikiem
uczestnicy przeszli do kościoła

ne zostały studzienki oznaczone
literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna),
do których należy podłączyć instalacje odprowadzające. O zamiarze podłączenia instalacji
należy powiadomić użytkownika
sieci, czyli Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Krotoszynie, ul.
Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41.
Więcej informacji: www.kanalizacja.krotoszyn.pl
(red.)

Lista panoram

talną na ekranie.
Prezentację
przygotowała
firma Samorządowy Informator
SMS Sp. z o.o. w
ramach umowy
z Urzędem
Miejskim na
przekazywanie
mieszkańcom
sms-ów informacyjnych. Firma
ta współpracuje z nami od
lutego 2010 roku.

1. Sala reprezentacyjna w ratuszu.
2. Pó³nocna czêœæ rynku.
3. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego.
4. Koœció³ œw. Rocha.
5. Teren przed kryt¹ p³ywalni¹ „Wodnik”.
6. Kryta p³ywalnia „Wodnik”.
7. Orlik i miasteczko ruchu drogowego.
8. Widok po³udniowej strony rynku.
9. Ul. Rynkowa.
10. Ma³y Rynek.
11. Teren przy Muzeum Regionalnym
i koœciele œw. Piotra i Paw³a.
12. Muzeum Regionalne.
13. Koœció³ œœ. Piotra i Paw³a.
14. Plac Jana Paw³a II.
15. Koœció³ œw. Jana Chrzciciela.
16. Park Wojska Polskiego - Pa³ac Ga³eckich
17. Urz¹d Miejski w Krotoszynie
- zabytkowa sala.
18. Ulica Ko³³¹taja przy Urzêdzie Miejskim
w Krotoszynie.
19. Plac przed koœcio³em
œw. Andrzeja Boboli.
20. Koœció³ œw. Andrzeja Boboli.

Pytanie: Rok temu rozdawaliœcie laptopy
za symboliczn¹ z³otówkê. Dlaczego s¹ one
zanoszone do lombardów pod zastaw?
Kto sprawdza, czy dana osoba ma jeszcze
tego laptopa w domu? OdpowiedŸ: W ramach projektu ochrona najbiedniejszych
mieszkañców przed wykluczeniem cyfrowym przekazaliœmy 100 laptopów z dostêpem do internetu. Realizacjê projektu
zaplanowaliœmy na 5 lat, laptopy w tym
czasie s¹ w³asnoœci¹ gminy przekazan¹
mieszkañcom bezp³atnie w u¿ytkowanie.
Sprawdzamy na bie¿¹co, czy sprzêt jest
tam, gdzie powinien byæ, a niepokoj¹ce
sygna³y sprawdzane s¹ wspólnie z policj¹.
Pytanie: Dlaczego na ulicy Konstytucji 3
Maja powstaj¹ nowe gara¿e zamiast placu zabaw dla m³odego pokolenia? Dawno temu by³o tam boisko do koszykówki,
tenisa itp. Dlaczego nie mo¿na uzyskaæ pieniêdzy na wyremontowanie tego w stylu
orlików? OdpowiedŸ: Do naszego urzêdu
wp³yn¹³ wniosek mieszkañców zainteresowanych wybudowaniem gara¿y. Wniosek pozytywnie zaopiniowa³a rada osiedla.
Wydaliœmy decyzjê o warunkach zabudowy, która przewiduje lokalizacjê 10 gara¿y. W odleg³oœci oko³o piêciuset metrów,
zarówno w jedn¹, jak i w drug¹ stronê,
znajduj¹ siê dwa boiska, w tym jedno typu
orlik. Zachêcam m³odych ludzi do korzystania z nich.
Pytanie: G³oœno zapowiadany remont ul.
Floriañskiej od Mickiewicza do Piastowskiej to wielka lipa. Nowy dywanik po³o¿ono tylko do Ma³ego Rynku. Dlaczego
partaczymy dobrze rozpoczête inwestycje? OdpowiedŸ: Ulica Floriañska jest
drog¹ powiatow¹, o jej remontach decyduje starosta.
Pytanie: Zwracam siê z proœb¹ o uporz¹dkowanie zieleni na przejœciu miêdzy ul.
Asnyka a £¹kow¹, poniewa¿ przejœcie to
zdominowane zosta³o przez w¹tpliwej jakoœci drzewa i roœliny. Podczas przerw w
okolicznych szko³ach oraz w godzinach
wieczornych jest to te¿ miejsce spo¿ywania alkoholu, jak i innych u¿ywek i o przejœciu w spokoju nie ma mowy. OdpowiedŸ:
Teren zostanie uporz¹dkowany i na nowo
zagospodarowany. Posadzimy nowe roœliny a suche usuniemy, po uzyskaniu zgody starosty, potrzebnej do wycinki. Zwrócê uwagê stra¿y miejskiej, aby dany teren
objê³a dodatkowymi kontrolami. Dziêkujê
za troskê o nasze wspólne mienie i bezpieczeñstwo.

(red.)
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Nadal szukaj¹
nazwisk i œwiadków

Œlubowanie
uczniów na B³oniu
Tradycyjne œlubowanie i otrzêsiny odby³y siê
w paŸdzierniku w szkole na pl. Szkolnym.

fot. arch. Jolanty Podziemskiej

fot. Rados³aw Korzecki

2 wrzeœnia 1939 roku w Kole zbombardowany zosta³ przez Niemców
polski poci¹g ewakuacyjny.

Zbiorowa mogi³a na cmentarzu parafialnym w Kole, po³owa lat 40.

W 1939 r. w związku z możliwością wojny z III Rzeszą
przewidywano sformowanie
pociągów ewakuacyjnych dla
rodzin wojskowych, policjantów, urzędników, kolejarzy,
pocztowców, które miały dotrzeć na przewidywane zaplecze frontu. Z Krotoszyna pociąg odjechał 1 września w godzinach popołudniowych, jego
trasa prowadziła przez Koźmin, Jarocin, Konin. 2 września ok. godziny 15.00 podczas
postoju w pobliżu dworca kolejowego w Kole pociąg ten został najpierw zbombardowany
przez samoloty niemieckie, a
następnie jego pasażerowie
zostali ostrzelani przez lotników z broni pokładowej. Zginęło co najmniej sto kilkadziesiąt osób, dalszych kilkadziesiąt zmarło w szpitalu w Kole
z powodu odniesionych ran.
W dalszym ciągu trwa poszukiwanie ofiar nalotu, co
jest związane z planowaną budową pomnika na cmentarzu
parafialnym w Kole na zbiorowej mogile - 3 października br.
wybrano projekt tego pomnika
w konkursie zorganizowanym
przez władze Koła. Ważnym
elementem pomnika będą tablice z nazwiskami ofiar. Część
nazwisk jest znana, trzeba je
jednak sprawdzić i zapewne
dopisać jeszcze inne.
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Najważniejszym dla nas źródłem danych jest wyciąg z
księgi aktów zgonu z USC w
Kole sporządzony 29 kwietnia
1959 r., znajdujący się w zbiorach Muzeum Regionalnego
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie. Z dokumentu wynika, że
3 września 1939 r. w kancelarii parafii św. Krzyża w Kole
zjawił się st. przod. policji Antoni Gąsiorkiewicz i oświadczył, że pochowano tego dnia
w zbiorowej mogile zwłoki 100
ofiar, które zginęły w czasie
bombardowania przez samoloty niemieckie stacji kolejowej
w Kole ( A. Gąsiorkiewicz w
piśmie z 18 listopada 1959 r.
podaje liczbę ofiar 111).
Dziękujemy za informacje
od rodzin osób, które zginęły
lub osób, które przeżyły nalot
lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna. Pozwoliły uzupełnić listę
ofiar o osoby dotychczas nieznane, ustalić poprawną pisownię nazwisk, uzupełnić ich
imiona, czy potwierdzić nazwiska już znane z innych źródeł.
Na apel o uzupełnienie danych odpowiedziały, przekazując fotografie i relacje własne
czy rodziny: Krystyna Kędzierska-Jasińska, Maria Jędrzejczak, Aleksander Łopaczyk,
Zbigniewa Zelba – Tymofij-

czyk, Leokadia Fleischer z d.
Brzezicha, Jolanta Marchlewska, Wiesław Skotarek, Krystyna Wiśniewska z d. Rapior,
które jako dzieci jechały tym
pociągiem. Ponadto informacje
przekazali: Marian Skotarek,
Czesław Bielawny, Bożena Leydy, Romuald Kubik, Jolanta
Podziemska, Walerian Piotrowski, Bogdan Chytrowski, Jan
Grzywaczewski, Barbara Nadstawska, Maria Pawlicka z d.
Mocydlarz, Wiesława Zalewska, Patryk Bardzik, Elżbieta i
Lech Garczyńscy, Monika
Menzfeld – Czubak, Piotr Mikołajczyk, Urszula Nowak, Alicja
Banaszek, Michał Ciesielski,
Edmund Kałmucki, Zdzisław
Dudek, Monika i Zenon Voelkelowie, Andrzej Skrzypczak,
Zenon Świderski.
Prosimy o dalszą pomoc
przy uzupełnianiu listy ofiar,
odtwarzaniu dziejów tego
transportu i losów rodzin ewakuujących się tym pociągiem.
Dane kontaktowe zespołu historyków:
Edward Jokiel: tel. 693 996
966, e-mail jokieledward@op.pl;
Antoni Korsak: tel. 514 312 848,
e-mail akorsak@poczta.fm;
Michał Pietrowski: tel. 694 621
289, e-mail pieda1@wp.pl

14 października w Zespole
Szkoł nr2 z Oddziałami Integracyjnymi świętują co roku nie tylko
nauczyciele, ale również pierwszoklasiści. Najmłodsi uczniowie
uczestniczą w pasowaniu na
uczniów klasy I, a gimnazjaliści
zgodnie ze starodawnym obyczajem przechodzą otrzęsiny.
Podczas tegorocznej uroczystości publiczność, po ślubowaniu,
z zachwytem obejrzała piękny, pełen radości, tańca i śpiewu program artystyczny zaprezentowany przez najmłodszych uczniów
szkoły. Występ był na ocenę celującą, dlatego w nagrodę dzieci
otrzymały od swoich rodziców i
starszych kolegów z klas drugich
upominki. Później nastąpił najważniejszy punkt uroczystości, czyli
mianowanie na ucznia klasy
pierwszej, któremu towarzyszyło

przyłożenie prawie metrowego
pióra do ramienia każdego ucznia
oraz uścisk dłoni pani dyrektor
Marioli Kaźmierczak. Bohaterami
drugiej części akademii byli najmłodsi gimnazjaliści. Specjalne zadania przygotowali dla nich koledzy z klas drugich. Pierwszoklasiści musieli zatańczyć i zaśpiewać
kocią muzykę a także pokonać tor
przeszkód. Wszystkie zadania wykonali wzorcowo, więc pani dyrektor na znak przyjęcia ich w poczet
uczniów naszego gimnazjum obcięła im „ośle ogony” wielkimi obcęgami. Gimnazjaliści również
otrzymali upominki od starszych
kolegów, były to kubki z imionami.
Uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci, bo przyjęcie
w poczet uczniów szkoły, której patronem jest Jan Paweł II, to wielki
zaszczyt.
Maria Zembska (red.)

Zuchy w Stumilowym Lesie
8 listopada Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego
Fiedlera odwiedziły zuchy ze
Szkoły Podstawowej nr 1. N a
zajęciach odbyły wędrówkę do
Stumilowego Lasu razem z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi. Wysłuchały opowiadania
z elementami bajkoterapii „Bardzo duże Maleństwo”, mówiące-

go o tym, że nie ma sytuacji bez
wyjścia i że nawet ktoś mały może
być mądry. Następnie, korzystając
z książki „Śpiewaj z Kubusiem”,
śpiewały piosenki o bohaterach
spotkania. Później rysowały ilustracje do przeczytanej opowieści. Następne spotkanie z zuchami w grudniu, przy okazji
Beata Waleńska
Mikołajek.

Znikn¹ dzikie wysypiska
Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami w naszej gminie
w przyszłym roku. Zgodnie z
przepisami krajowymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami wyprodukowanymi przez
mieszkańców spada na gminę,
która będzie pobierała za to niezbędne opłaty. W związku z tym
do końca roku samorząd miejski
musi podjąć kilka uchwał ustalających m.in. wysokość opłaty
śmieciowej, o czym rozmawiano
również na sesji miejskiej. Opłata będzie miała charakter gminnego podatku liczonego prawdopodobnie od osoby. Koszt comiesięcznego odbioru śmieci z danej

posesji lub od właścicieli czy najemców mieszkania będzie wtedy uzależniony od liczby osób zamieszkujących lokal.
Opłata za odpady będzie obowiązywała wszystkich, a gmina
dzięki temu będzie dysponowała
pewną pulą pieniędzy, która powinna wystarczyć na zbiórkę i
segregację śmieci. Osobom uchylającym się dotąd od ponoszenia
kosztów za wytwarzanie odpadów przestanie się opłacać wywożenie śmieci do lasu lub podrzucanie wypchanych odpadami
worków pod kontenery, pojemniki do segregacji tudzież upychanie śmieci do miejskich koszów.
(eliz)
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Gratulacje dla sportowców i trenerów

8 listopada w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego
ratusza spotkali się sportowcy, trenerzy, instruktorzy, d z i a ł a c z e s p o r t o w i ,
s p o n s o rz y i k i b i c e . B u rmistrz pogratulował sportowych osiągnięć zawodnikom
i życzył kolejnych. Wspomniał między innymi o sukcesach siatkarzy plażowych,
Łukasza Kaczmarka i Sebastiana Kaczmarka z UKS
„Polon” (wicemistrzów świata U-19 z Cypru i mistrzów
Polski juniorów), brązowych
medalistów mistrzostw Polski w siatkówce – zawodników UKS „Piast”, zapaśników LKS „Ceramik”, sumoków TAR w Krotoszynie,
pływaków, tenisistów i karateków z KS „Krotosz”, juniorów z KKS „Astra”. Mówił
o medalach zdobytych na
mistrzostwach świata w Serbii przez zawodników Akademii Sportów Walki „Nippon” oraz o medalu wywalczonym podczas mistrzostw
świata w sumo w Hongkongu i zdobyciu pierwszego
m i e j s c a w W i e l ko p o l s c e
przez tenisistów stołowych
KS „Krotosz” w Pucharze
Polski.
Burmistrz wspólnie z Zofia Jamką, przewodniczącą
Rady Miejskiej, wręczył nagrody rzeczowe i finansowe
najlepszym sportowcom min i o n e g o s e z o n u . Po d c z a s
uroczystości uhonorowano
również trenerów i działaczy sportowych (podziękowania otrzymali Józef Jaśkowiak i Andrzej Kordus).
Na spotkaniu przedstaw i o n o w y n i k i W i e l ko p o l s k i c h I g rz y s k M ł o d z i e ż y
Szkolnej i Gimnazjady w sezonie 2011/2012. Dyrektorzy
najlepszych szkół z gminy
Krotoszyn otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego dla swoich placówek.
W podsumowaniu tym w kategorii szkół podstawowych,
n a 6 0 8 s k l a s y f i ko w a n y c h
placówek, Szkoła Podstawowa nr 8 zajęła 4. miejsce. W
kategorii gimnazjów, na 416
s k l a s y f i ko w a n y c h s z kó ł ,
Gimnazjum nr 4 zajęło 47.
miejsce.
Przy okazji spotkania w

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x3)

- Kiedy popatrzymy na wyniki osi¹gane przez sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach sportowych, dzia³aj¹cych na naszym terenie, mo¿emy byæ spokojni o losy krotoszyñskiego sportu, zarówno m³odzie¿owego jak i kwalifikowanego – powiedzia³ podczas spotkania
z okazji podsumowania sezonu sportowego 2011/2012 burmistrz Julian Jokœ.

ratuszu prezes UKS Polon
Jerzy Rędzikowski wspólnie
z Franciszkiem Marszałkiem, radnym Sejmiku Wojewódzkiego, wręczyli dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów marszałka
województwa wielkopolskiego Łukaszowi Kaczmarkowi
i Sebastianowi Kaczmarkowi.
Za wspieranie krotoszyńskiego sportu burmistrz podziękował również sponsor o m . D y p l o m y o t rz y m a l i :
W i e s ł a w G e m b i a k , Pa w e ł
Mikstack„Gembiak - Mikstacki” Sp.j.; Adam T yrako w s k i - AT SA ; To m a s z
Biernacki – „Dino” Sp. z o.o.,
Jan Krzywonos - Przedsiębiorstwo „Jotkel”, Józef Kujawski - „Jumadar” Zakład
Przetwórstwa Mięsnego, Robert Dzwoniarek - „ SCA PR
POLSKA” Sp. z o.o. „Intermarche”, Andreas Kosicki –
„Mahle Polska”; Jan Pluta Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Karol Sędziak - Drukarnia „Partner”, Seweryn
Rosa - Zakład Przetwórstwa
Czyściwa Technicznego, Gerard Bilewicz - Zakład Kamieniarski „Bilewicz” S.C., Paweł
Fortuniak, Adam Nowak - Hurtownia „Nowak”.
Pod koniec uroczystości
Karol Piotrowski wręczył Julianowi Joksiowi Dyplom Honorowy PTTK przyznany przez
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo(mm)
znawczego.
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Kto bêdzie odœnie¿a³?
W drugiej po³owie
paŸdziernika burmistrz Krotoszyna
podpisa³ umowy z
firmami, które podjê³y siê zimowego
utrzymania dróg podlegaj¹cych gminie.
W tym roku obszar naszej
gminy podzielono na sześć części: jedna obejmuje teren miasta, pięć – tereny wiejskie. Na
sześć części podzielono też
przetarg na zimowe utrzymanie gminnych dróg. Obok prezentujemy mapkę gminy, na
której zaznaczony jest podział,
wg przetargu, i podane są nazwy firm, które będa dbały o
nasze drogi. Przypominamy
także, które ulice na terenie
miasta należą do gminy.
Umowa ze zwyciężczyniami
wszystkich części przetargu
będzie obowiązywała do 15
kwietnia. Przypominamy, że
zgodnie z obowiązującymi samorząd zadaniami gmina odpowiada tylko za stan dróg gmin(eliz)
nych.

Drogi gminne na terenie
Krotoszyna (publiczne)
- Agrestowa
- Akacjowa
- Armii Krajowej
- Asnyka
- Batalionów Ch³opskich
- Beskidzka
- Bohaterów Monte Cassino
- Boya-¯eleñskiego
- Bukówko
- Che³moñskiego
- Ch³apowskiego
- Chopina
- Czecha
- Czereœniowa
- Do¿ynkowa
- Farna
- Gajowa
- Ga³eckiego
- Garncarska
- Glinki
- Go³êbia
- Gronowa
- Grzegorzewska
- Hubala
- Jab³oniowa
- Jarzêbinowa
- Jastrzêbia
- Jasna
- Jaœminowa
- Jod³owa
- Kaliska
- Karbowiaka
- Kar³owicza
- Karowa
- Karpacka
- Kasprzaka
- Kaszarska
- Klasztorna
- Konarzewska
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- Konopnickiej
- Kolberga
- Kossaka
- Krotoskiego
- Krótka
- Kujawska
- Kurpiñskiego
- Kwiatowa
- Lecha
- Lelewela
- Leœna
- Libelta
- Liliowa
- Ludowa
- £anowa
- £¹kowa
- £ukasiewicza
- Madaliñskiego
- Makowa
- Malinowa
- Ma³y Rynek
- Matejki
- Mazowiecka
- Mazurska
- Miko³ajczyka
- Miodowa
- Modra
- Moniuszki
- Morelowa
- Nabzdyka
- Narutowicza
- Nowa
- Okólna
- Okrê¿na
- Orkana
- Orzeszkowej
- Owocowa
- Paderewskiego
- Parkowa
- Pawia
- Piaskowa
- Piekarska

- Pi³sudskiego
- pl. Jana Paw³a II
- pl. Targowy
- Poboczna
- Podgórna
- Pogodna
- Pomorska
- Popie³uszki (dawniej Lipowa)
- Poprzeczna
- Porzeczkowa
- Poziomkowa
- Pó³nocna
- Promenada
- Promienista
- Pszenna
- Ptasia
- Reja
- Reymonta
- Rolnicza
- Rozdra¿ewskich
- Ró¿ana
- Rusa
- Rybia
- Rynek
- Rynkowa
- Rysia
- Sadowa
- Samulskiego
- Skoœna
- S³oneczna
- S³owackiego
- Sowiñskiego
- Spacerowa
- Spichrzowa
- Sportowa
- Strumykowa
- Studzienna
- Sudecka
- Szkolna
- Szymanowskiego
- Œl¹ska

- Targowa
- Tartaczna
- Tatrzañska
- Towarowa
- Tulipanowa
- Tuwima
- Tyczyñskiego
- Umiñskiego
- Urbanowiczówny
- Waryñskiego
- W¹ska
- Widokowa
- Wielkopolska
- Wieniawskiego
- Wierzbiêty
- Wiewiórowskiego
- Wiosenna
- Wita Stwosza
- W³adys³awa Jagie³³y
- Wojciechowskiego
- Woskowa
- Wrzosowa
- Wspólna
- Wyspiañskiego
- Zamkowa
- Zdunowska (od Rynku
do Piastowskiej)
- Zielona
- Zmys³owska
- ¯abia
- ¯niwna
- ¯urawia
- ¯wirowa

Drogi gminne na terenie Krotoszyna (niepubliczne)
Zarz¹dca: Burmistrz Krotoszyna - Urz¹d Miejski w
Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja
7, 63-700 Krotoszyn, tel.

62 725-42-01
------------------------------ Bursztynowa
- B³êkitna
- Dobra
- Lodowa
- Prosta
- Przyjazna
- Radosna
- Rataja
- Równa
- S³owicza
- Sokola
- Szczerkowska
- Taczaka
- Turkusowa
- Zgodna

Drogi prywatne na terenie Krotoszyna
Zarz¹dca: osoby prywatne
------------------------------ Bia³a
- Bordowa
- Br¹zowa
- Chabrowa
- Czerwona
- Cytrynowa
- Ksiê¿ycowa
- Miêtowa
- Pastelowa
- Pomarañczowa
- Purpurowa
- Rumiankowa
- Sowia
- Srebrna
- Têczowa
- Z³ota

- osiedle Robiñskich

Drogi Powiatowe na
terenie Krotoszyna
(publiczne)
Zarz¹dca: Starosta Krotoszyñski - Powiatowy
Zarz¹d Dróg, ul. Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 65 31
------------------------------ 1 Stycznia
- 23 Stycznia
- al. Powstañców Wlkp.
- Benicka
- Bolewskiego
- Bractwa Kurkowego
- Ceglarska
- Chwaliszewska
- Domki Farne
- Dworcowa
- Fabryczna
- Floriañska
- G³owackiego
- Gorzupska
- Grudzielskiego
- Kamienna
- Kiliñskiego
- Klemczaka
- Klonowicza
- Kobierska
- Kobyliñska (od Piastowskiej do Mickiewicza)
- Konstytucji 3 Maja
- Kopernika
- Kopieczki
- Koœciuszki
- KoŸmiñska (od Rynku
do Raszkowskiej)

- Kozala
- Langiewicza
- Magazynowa
- Mahle
- Mas³owskiego
- M³yñska
- Ofiar Katynia
- Ogrodowskiego
- Osadnicza
- Ogrodowa
- Piastowska
- pl. Szkolny
- Polna
- Pó³wiejska
- Przemys³owa
- Pukackiego
- 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
- Rawicka
- Raszkowska (od Witosa
do granic miasta)
- Robotnicza
- S³odowa
- S³owiañska
- Sosnowa
- Spartañska
- Spokojna
- Staszica
- Stawna
- szosa Benicka
- Œciegiennego
- œw. Antoniego
- Œwiêtokrzyska
- Transportowa
- Wiejska
- WiêŸniów Politycznych
- Wiœniowa
- Zacisze
- Zamkowy Folwark
- Zdunowska (od Piastowskiej do Ko³³¹taja)
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Dzieñ Jêzyka Niemieckiego w ZSP 1
29 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 odby³ siê
Dzieñ Jêzyka Niemieckiego, w tym roku po³¹czony z Ogólnopolsk¹ Kampani¹ Jêzyka Niemieckiego-Deutsch -Wagen -Tour.

Dziennik Rzeczpospolita
opublikował Listę 2000 - ranking
najlepszych polskich przedsiębiorstw, opracowany na podstawie danych za 2011rok. Jak objaśniła redakcja, lista powstała
na podstawie ankiet rozesłanych
do ponad 4 tys. firm, które w minionym roku osiągnęły co najmniej 80 mln przychodów. Przygotowujący zestawienie korzystali także z innych informacji
dostarczanych przez firmy, jak
sprawozdanie finansowe, infor-

zebraniu wyróżniono także najlepszych trenerów zapaśniczych,
między innymi Rafała Patalasa z
Ceramika Krotoszyn.
10 listopada w Warszawie
odbył się zjazd sprawozdawczowyborczy Polskiego Związku Zapaśniczego. Okręg wielkopolski
reprezentowała na nim trzyosobowa grupa działaczy, jednym z
nich jest Lech Pauliński.
(eliz)

macje o eksporcie, zatrudnieniu,
strukturze zatrudnienia itp.
Miejsce 321. w tym rankingu zajęło Mahle Polska Sp. z o.o w Krotoszynie, w zeszłym roku zajmujące pozycję 329. Na miejscu
1089. uplasowało się krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe
A-T SA, w zeszłym roku sklasyfikowane przez redakcję na pozycji 1072. Żródło: Rzeczpospolita 24 października 2012r, doda(red.)
tek Lista 2000.

Zawody strzeleckie - zaproszenie
będą przypominały o tym spotkaniu.
Wziąwszy pod uwagę zainte-

resowanie i zaangażowanie
uczniów, szkoła planuje zaprosić
ponownie realizatorów projektu.
Nikola Niklewicz

Comenius w Trójce
Od 21 do 24 listopada Zespoł
szkoł Ponadgimnazjalnych nr 3
będzie gościł uczniów i nauczycieli czterech partnerskich
szkół: z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemiec.
Spotkanie jest kolejnym elementem realizowanego przez te
szkoły projektu Comenius Wielostronne Partnerstwo Szkół.
Trójka gościć będzie 26 uczniów
i 8 nauczycieli z placówek, z którymi wspólnie realizuje projekt

30 sierpnia w Poznaniu odbyło się walne zebranie delegatów
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego. Dotychczasowy prezes
Lech Pauliński, krotoszynianin,
przedstawił na nim sprawozdanie z działalności związku w minionej kadencji. Obecni udzielili
zarządowi absolutorium, po czym
wybrali prezesa na kolejne cztery lata. Został nim ponownie
mieszkaniec naszego miasta. Na

Lista 2000 - firmy z Krotoszyna

fot. Nikola Niklewicz (x2)

Projekt stworzył Instytut Goethego z Poznania, patronat nad
nim sprawuje MEN. Jego celem
jest zainteresowanie dyrektorów szkół i uczniów językiem
niemieckim. Kampanię w formie
zabaw językowych prowadzą
lektorzy, którzy docierają do
szkoł oznakowanymi samochodami. Już widać, że dzięki projektowi wzrosła popularność
niemieckiego w Polsce, bo zwiększyła się liczba osób decydujących się na naukę języka.
W szkole w Krotoszynie uczniowie pisali test leksykalno-gramatyczny i prezentowali swoje
projekty na temat tego, co jest
typowo niemieckie, z czym im się
kojarzą Niemcy. Lektorka Justyna Wichłacz z Instytutu Goethego z Warszawy prezentowała
szereg argumentów przemawiających za nauką języka, które
wspólnie przedyskutowano. Potem przyszedł czas na zabawy
językowe - licealiści uczestniczyli w nich z radością i zaangażowaniem.
Na zakończenie uczniowie
otrzymali wiele atrakcyjnych
prezentów z logo „Deutsch Wagen Tour”, m.in. koszulki, smycze, torby, długopisy itp. które

Krotoszynianin ponownie

pod nazwą Opportunity Knocks:
Work In an Integrated European
Economy” (Okazja puka do
drzwi – praca w zintegrowanej
gospodarce europejskiej).
W trakcie pobytu w naszym
mieście zagraniczna młodzież
weźmie udział w lekcjach szkoły goszczącej, zwiedzi lokalne zakłady pracy, spotka sie też na
warsztatach poświęconych zwyczajom bożonarodzeniowym.
Oficjalnym językiem spotkania

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego na otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o
indywidualne i drużynowe mi-

strzostwo Krotoszyna.
Zawody odbędą się 22 listopada. Początek o godz. 10.00 - szkoły podstawowe, o 11.00 gimnazja
i o 12.00 szkoły ponadgimnazjalne. Tradycyjnie po zawodach
odbędą się dodatkowe turnieje:
jednego strzału i rzutów lotkami.
Antoni Azgier

jest angielski.
Szkoły biorące udział w projekcie:
1. Katharine Lady Berkeley’s
School – Wielka Brytania
2. College Ausone Le Bouscat Francja
3. Geschwister-Scholl-Schule
Bensheim - Niemcy
4. Grotius College Delft - Holandia
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – Krotoszyn, Polska

Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Krotoszynie
z a p r a s z a na
III Z ³ a z
z okazji zakoñczenia sezonu
turystycznego 2012 roku
im. Wandy Grabskiej
24.11.2012 roku

(red.)

Medal dla Gabi Plastu

Zg³oszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarz¹du Oddzia³u PTTK Krotoszyn
Ma³y Rynek 1, tel. 62 725-26-15 do 20.11.2012 r.
Wpisowe: 20 z³ od osoby.

7 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia Medali Europejskich dla 175 najlepszych firm w Polsce.
Wśród nagrodzonych przez
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny znalazła się kolejny raz firma Gabi Plast z Krotoszyna.
Medal Europejski jest niekomercyjnym przedsięwzięciem
dla przedsiębiorców. Celem nagrody jest wsparcie polskich
produktów i usług na rynku europejskim oraz przybliżanie idei
Unii Europejskiej. Nominowany
produkt (usługa lub wyrób)
musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie
licencje, patenty itp. Istotna jest

dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja weryfikacyjna ocenia także, czy i w
jaki sposób firma wykorzystuje
możliwości, które daje członkostwo Polski w UE: czy korzysta
ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej,
konsultacji i analiz prawnych,
badań rynku itp. Nominowane
firmy otrzymuja dyplom oraz
medal z brązu. Przedsięwzięcie
nie jest konkursem, w którym
istnieje z góry określona pula
nagród, nie ma więc rywalizacji
między firmami zgłaszającymi

Trasy z³azu
1. Start godz. 16,00 z Rynku, spacerem przez Krotoszyn,ul. KoŸmiñsk¹,
koœció³ œœ. Fabiana i Sebastiana i „Krotoszanka”, ul. Raszkowsk¹ –
cmentarz (zapalenie znicza na grobie Wandy Grabskiej ), ul. Ofiar Katynia,
ul. 1 Stycznia, koœció³ b³. bpa Micha³a Kozala, dalej do ul. Osadniczej, potem
ul. Kobyliñsk¹, ul. Piastowsk¹ , pl. Jana Paw³a II do budynku muzeum.
2. Dowolna.
Meta czynna w muzeum od godz. 18.00
Œwiadczenia: znaczek okolicznoœciowy, poczêstunek, i inne atrakcje.

swoje usługi lub wyroby.
Łącznie w dwudziestu trzech
edycjach w ciagu 12 lat przyznanych zostało prawie 4 tysiące
medali Europejskich.
(gk)

Cele z³azu:
- integracja œrodowisk turystycznych
- przypomnienie dzia³alnoœci dzia³aczki PTTK i nie tylko P. Wandy Grabskiej
- koncert z okazji 1 rocznicy powstania zespo³u BuJaMBi.
Impreza organizowana przy znacznym wsparciu Urzêdu Miejskiego w
Krotoszynie i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w ramach konkursu
ofert dla organizacji pozarz¹dowych.
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Karate - nowi mistrzowie œwiata

Krotosz w Zielonej Górze

Mistrzostwa Świata Dzieci,
Kadetów i Juniorów Word Union
Karate Federation (WUKF)
Nowy Sad 12-14 października
2012, Serbia.
W skład reprezentacji Polski
weszło 5 zawodników z ASW Nippon Krotoszyn. Byli to Artur Kujawski, Dawid Bielski, Fryderyk
Grenda, Martin Grunek, Samuel
Zieliński. Na trenera kadry powołany został Cezary Grenda.

Pływacy KS Krotosz 11 listopada startowali w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w
Zielonej Górze. Zawodnicy z klubów PSV Cottbus-Niemcy, Słowianka Gorzów Wlkp., Malwin
Lubin, Rokita Brzeg Dolny, Wankan Legnica, Korner Zielona
Góra i KS Krotosz rywalizowali
o puchary, dyplomy, medale. Wyścigi odbywały się na dystansach: 50m stylem motylkowym,
100m stylem dowolnym, 200m
stylem klasycznym, 200m stylem
grzbietowym i sztafecie 8x 50m
stylem dowolnym.
Pływacy KS Krotosz zdobyli
11 medali:
• Wiktoria Mielcarek-I miejsce
na 50m stylem motylkowym
• III miejsce na 100m stylem
dowolnym
• Monika Jadczak- II miejsce
na 200m stylem klasycznym
• Julia Rozum- III miejsce na
200m stylem grzbietowym
• Artur Pauter- I miejsce na

200m stylem klasycznym
• I miejsce na 50m stylem motylkowym
• Paweł Krawczyk-I miejsce na
50m stylem motylkowym
• Hubert Dolata- II miejsce na
100m stylem dowolnym
• Sebastian Lubczyk-II miejsce
na 50m stylem motylkowym
• II miejsce na 200m stylem

klasycznym
• Sztafeta 8x50m stylem dowolnym- III miejsce
Najlepszym zawodnikiem w
roczniku 2001 został Artur Pauter zdobywając Puchar Dyrektora ZSOiS a Wiktoria Mielcarek
zajęła trzecie miejsce.

Artur, Fryderyk i Dawid startowali w konkurencji kata juniorów shotokan indywidualnie. Artur Kujawski zdobył brązowy
medal, a Dawid Bielski po walkach półfinałowych uplasował się
ostatecznie na miejscu siódmym.
Fryderyk Grenda nie przeszedł
rundy eliminacyjnej. Zawodnicy
ci startowali również w kata drużynowo i zostali mistrzami świata!
Samuel Zieliński startował w

konkurencji kata dzieci rocznik
1999-2000. Po dobrych eliminacjach ukończył rywalizacje w
półfinale, zajmując również
siódme miejsce. Samuel uczestniczył także w konkurencji kumite shobu ippon (do dwóch
punktów). Niestety, przegrał
pierwszą walkę.
Bardzo dobrze zaprezentował się inny zawodnik Nippona
Martin Grunek. Startował w kumite drużynowym juniorów ippon shobu (do jednego dużego
punktu) oraz shobu ippon rotation wraz z Piotrem Wawrzyniakiem i Jakubem Rączkowiakiem, czego efektem są dwa srebra i dwa tytuły wicemistrzowskie W drodze do finału nasza
drużyna pokonała Rumunię,
Martin wygrał swoją walkę 2:0.
W kolejnej rundzie pokonali
Włochy, Martin swoją walkę zremisował 1:1. W finale niestety
ulegli Rosjanom.
(cez)

W. Figaj

Medale dla Ceramika

miary szybkości, siły i skoczności miały dostarczyć informacji
o potencjale zawodników. Trenerzy obserwowali zawodników również w czasie gry.
Uwagę obserwatorów zwrócił zawodnik krotoszyńskiego

Krotoszynianin
medalist¹ sumo

27 października w Namysłowie odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w zapasach.
Zawody przeznaczone były dla
zapaśników, którzy nie ukończyli 17 lat. Drużynowo LKS Ceramik zdobył trzecie miejsce zdobywając aż 6 medali.

www.tarozum.pl

Aron Rozum został brązowym medalistą Mistrzostw
Świata w Sumo. Zawody odbyły się pod koniec października
w Hongkongu. Młody zawodnik
z Krotoszyna, trenujący w Towarzystwie Atletycznym Rozum, startował w wadze do 85
kg.
(red.)

Piasta Jakub Robakowski, który w pomiarach skoczności (zasięg w ataku) uzyskał 338 cm.
Był to drugi wynik na turnieju,
dlatego Jakub znalazł się w grupie zawodników obserwowanych
(piorr)
w czasie gry.

fot. archiwum

fot. archiwum

Udany występ zaliczyli młodzi wielkopolscy siatkarze podczas XXII Turnieju
Nadziei Olimpijskich,
który odbył się w Spale. Województwo reprezentowali na nim
między innymi trzej
krotoszynianie: Jakub Robakowski, Kamil Nowacki oraz Michał Kaźmierczak.
Turniej odbywał sie w
dniach od 25 do 28
października w COS
w Spale. Specyficzny
turniej, podczas którego młodzi siatkarze
mają okazję zaprezentować swoje umiejętności trenerom kadry narodowej, jak zwykle dostarczył wielu
siatkarskich emocji. Celem turnieju było wyselekcjonowanie
grupy zawodników do kadry narodowej kadetów i dalsze szkolenie. Turniej rozpoczął się od
testów sprawnościowych. Po-

fot. Cezary Grenda

Krotoszynianie na Turnieju Nadziei Olimpijskich

Kategoria 42 kg - II miejsce –
Wojtkowski Szymon(Sulmierzyce)
Kategoria 59 kg - II miejsce –
Maćkowiak Bartosz(Krotoszyn)

Kategoria 59 kg - III miejsce –
Górny Krystian oraz Kryjom
Bartosz (Odolanow)
Kategoria 73 kg - III miejsce –
Setecki Miłosz (Sulmierzyce)
Kategoria 85 kg - III miejsce –
Setecki Dawid (Sulmierzyce)
Klasyfikacja drużyn
I miejsce – Orzeł Namysłów
II miejsce – Lukenwalde – Niemcy
III miejsce – LKS Ceramik Kro(rafpat)
toszyn

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.), Monika MenzfeldCzubak. 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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