www.is.krotoszyn.pl
grudzieñ 2012r.

11 (119)

nr 11 (119)

Redaktor wydania:
Monika Menzfeld-Czubak

KROTOSZYŃSKIEGO

I S S N 1 7 3 2 -2 0 4 9

Spotkanie z Miko³ajem w Têczowym Skrzacie, jednym z dwóch nowych punktów opieki dla ma³ych dzieci, wprowadzonych w tym roku
przez samorz¹d gminy. Wiêcej czytaj s. 4.
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W piątek 14 grudnia w ramach realizacji projektu
”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” odbył się odbiór
techniczny ostatniego z zadań tego przedsięwzięcia zadania nr 3, które obejmowało ul. Leśną i Bolewskiego na odcinku od Leśnej i Łąkowej oraz ul. Gajową.
Roboty budowlane były realizowane w okresie od
13sierpnia 2010 r. do 30 listopada 2012 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanałów sanitarnych długości 1 652,94 m, deszczowych długości 889,67 m, wodociągu - 606,89 m i jednej przepompowni ścieków oraz
odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni.
Ponadto podczas spotkaniu przeprowadzono odbiór
techniczny całego projektu przez właścicieli urządzeń
podziemnych i zarządców dróg. Nie wnieśli oni uwag
do jakości wykonanych prac.
(małgo)

Każdego roku burmistrz Julian Jokś zaprasza na
spotkanie przedświąteczne księży z dekanatu krotoszyńskiego. Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się 10 grudnia, uczestniczyli w nim również:
Zofia Jamka, szefowa Rady Miejskiej, wiceburmistrz
Ryszard Czuszke, dyrektor departamentu inżynierii miejskiej Franciszek Marszałek oraz skarbnik
Grzegorz Galicki.

fot. Izabela Bartoœ

Wiejski Dom Kultury
jak nowy

Spotkanie op³atkowe

Odebrali ca³y projekt

fot. archiwum

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

30 listopada władze gminy Krotoszyn oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym otwarciu wyremontowanego Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie. Zofia Jamka, przewodnicząca Rady Miejskiej w
Krotoszynie, tym razem wystapiła w swojej drugiej roli,
sołtys Kobierna, i poprowadziła spotkanie. Po powitaniu wszystkich zaproszonych i wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień przecięta została tradycyjna wstęga, a proboszcz Kobierna, ks. kanonik Ryszard Dziamski poświęcił salę. Oprawę artystyczną spotkania zapewnili: Kobierzanki, zespoł instrumentalny Gimnazjum nr 4 i Sul-JazzBand.
(eliz)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Narysuj œwiêta
w Krotoszynie

Do 8 stycznia w galerii Refektarz
czynna bêdzie wystawa fotografii
Stanis³awa Kulawiaka „Na peryferiach PRL. Fotografie z lat 19741989.” Do ogl¹dania zapraszamy
w godzinach otwarcia galerii Refektarz lub po wczeœniejszym umówieniu telefonicznym.

13 stycznia po raz kolejny zagramy wszyscy w Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy. Tym razem
zebrane pieni¹dze pos³u¿¹ ratowaniu ¿ycia dzieci i godnej opiece seniorów. WOŒP odbêdzie siê ju¿ po
raz XXI.
Do koñca stycznia w Muzeum Regionalnym czeka na nas piêkna wystawa archiwalnych, XIX-wiecznych pocztówek z Krotoszyna i powiatu. W sk³ad ekspozycji „Pozdrowienia z Ziemi Krotoszyñskiej”
wchodzi 350 widokówek.
94. rocznicê wybuchu Powstania
Wielkopolskiego uczcimy msz¹ œw.
w intencji powstañców w dniu 1
stycznia 2013 r. w koœciele œw.
Jana Chrzciciela o godz. 12.00.
Po mszy delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkañcy przemaszeruj¹ pod pomnik Powstañców
Wlkp., gdzie z³o¿¹ wi¹zanki kwiatów.

W œwi¹tecznym nastroju

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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Już podczas mikołajek w
Szkole Podstawowej nr 8 zapanował prawdziwie świąteczny nastrój. Zorganizowany na parterze
budynku kiermasz zachęcał
wszystkich wchodzących do zakupów ozdób choinkowych, stroików i wszelkich kolorowych de-
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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

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
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Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Do rysowania zapraszamy
uczniów krotoszyńskich podstawówek, z całej gminy. Prace prosimy dostarczyć: przynieść lub
przysłać drogą pocztową, do
Urzędu Miejskiego, do wydziału
promocji (I piętro, pokój 46a).
Na odwrocie rysunku proszę napisać imię, nazwisko, szkołę, klasę i miejscowość wykonawcy
oraz numer telefonu kontaktowego. Na przykład: Stanisław
Kowalski, SP Biadki klasa II,
Biadki, tel. 505 505 777. Na rysunku w prawym dolnym rogu
proszę napisać tylko imię i wiek
wykonawcy, np. Staś, lat 8.
Na prace czekamy do 2 stycznia
2013r. Wszystkie prace spełniające powyższe warunki zamieścimy w galerii pokonkursowej
na stronie miejskiej. Sześciu autorów najciekawszych prac:
trzech z klas I - III i trzech z klas
IV – VI nagrodzimy zestawem
upominków miejskich i słodyczami.
Adres do nadsyłania prac:
Wydział Promocji PIE
– Święta w Krotoszynie
Urząd Miejski w Krotoszynie,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

koracji w sam raz na święta. Po
korytarzu zaś roznosił się zapach
pierników i cynamonu. W jednej
z sal najmłodsi uczniowie mieli
okazję do wypróbowania swych
sił w zdobieniu pierników. Każdy
miał szansę stworzenia wyjątkowej piernikowej choinki :) (mm)

fot. archiwum

Zapraszamy dzieci do rysowania. Do końca roku czekamy
na prace, na których młodzi krotoszynianie utrwalą swoje święta. Może to być klasowa gwiazdka, kolacja wigilijna w domu,
choinka z prezentami, świąteczny spacer z rodzicami, lepienie
bałwana, zabawa na śniegu z
psem lub zjeżdżanie na sankach… Można także narysować,
jak tata puszcza fajerwerki w
wieczór sylwestrowy… Tematyka jest szeroka, ale prosimy
uczestników o spełnienie jednego ważnego warunku – praca ma
przypominać nam o Krotoszynie.
Na przykład dzięki umieszczeniu w tle charakterystycznego
dla naszego miasta obiektu (ratusz, browar, galeria, elewator,
szkoła itp.) lub narysowaniu herbu wkomponowanego w obrazek, np. jako znaczka na ubraniu. Można także narysować komiksowe wypowiedzi w dymkach
i tam zasugerować, że wydarzenie dotyczy Krotoszyna. Autor
pracy może wymyśleć jeszcze
inny sposób na podkreślenie
tego, że rysunek dotyczy spędzania okresu świątecznego w Krotoszynie.

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów do konkursu
rysunkowego „Œwiêta w Krotoszynie”. Na prace czekamy do koñca
roku. Wiêcej na stronie obok.

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

Dla Sztuki Duœ Enter Podsumowanie projektu!

Œwiêta w Krotoszynie to has³o konkursu
rysunkowego dla uczniów szkó³ podstawowych
naszej gminy.

28 grudnia o godz. 10.00 ostatnia
w tym roku sesja rady miejskiej.
W programie m.in. podjêcie
uchwa³ bud¿etowej i wieloletniej
prognozy finansowej dla gminy.
Jak zawsze – sala nr 41.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

www.is.krotoszyn.pl

9 grudnia w sali Kina 3D Przedwiośnie w pięknym stylu podsumowany został projekt „DLA SZTUKI
DUŚ ENTER!” Od rana do końcowego eventu przygotowywali się
wszyscy uczestnicy: uczniowie pięciu „enterowych” szkół, koordynatorzy z Polskiego Teatru Tańca oraz
pracownicy KOK-u. Autorski, dwumiesięczny projekt warsztatowy
KOK-u otrzymał dotację w wys.
44.000 PLN z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu NCK Dom Kultury
+ „Edukacja artystyczna”.
Głównymi koordynatorami
projektu byli Paweł Gogołek z Polskiego Teatru Tańca i Wojciech Szuniewicz – szef KOK-u. W projekcie
partnerami były 3 szkoły różnych
szczebli z Krotoszyna oraz 2 szkoły z gminy. Trenerami byli artyści
Polskiego Teatru Tańca: Paulina
Wycichowska w Szkole Podstawowej w Roszkach, Urszula Bernat w
Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, Katarzyna Rzetelska w Zespole Szkół w Orpiszewie, Agnieszka Fertała w Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie oraz Karina AdamczakKasprzak w I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie. Dodatkowo
w każdej ze szkół powstały instalacje scenograficzne pod okiem kostiumologa - Adriany Cygankiewicz.
Całość akcji warsztatowych połączył Daniel Stryjecki, wtajemniczając uczestników w nowoczesne me-

tody tworzenia filmów - prezentacji
multimedialnych.
To właśnie on zainaugurował
spektaklem
pt.
„DSM-IV
301.81” event niedzielny, podsumowujący projekt „DLA SZTUKI DUŚ
ENTER!”. Po niezwykłym występie rozpoczęły się prezentacje poszczególnych szkół. Podczas gdy kolejne grupy młodych warsztatowiczów szykowały się do występu, goście mieli chwilę, by na ekranie obejrzeć bezpośrednio ze strony internetowej kolejne etapy projektu i
przygotowań (Facebook- Dla sztuki duś enter!) oraz prezentację multimedialną przedstawiającą instalacje przygotowane w każdej z „enterowych” szkół. Na zakończenie
przygotowano niespodziankę, jaką
był spektakl Polskiego Teatru Tańca „BALLADYNA”.
Niedzielne występy w Kinie 3D
Przedwiośnie to oficjalne zakończenie projektu, pełne emocji pożegnanie wspaniałego czasu spędzonego
w artystycznej aurze współczesnej
sztuki tańca, plastyki, multimediów
(A.S.)
i działań parateatralnych.
Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia naszego wciąż żyjącego projektowego profilu Facebookowego,
na którym można obejrzeć całe mnóstwo zdjęć oraz filmów z przygotowań oraz efektów pracy wszystkich
„enterowych” szkół: www.facebook.com/DlaSztukiDusEnter

Peruwianka poszukuje krewnych
Do Urzędu Miejskiego napisała list pani Urszula z Limy, Peru,
poszukująca swoich krewnych w
Krotoszynie.
Pradziadkowie pani Urszuli ze
strony ojca wyemigrowali z Krotoszyna, najpierw do Bydgoszczy, a
później w 1890 roku do Hannoveru. Jej pradziadek Franciszek
(Franz) Skrzypek urodził się w
Roszkach w 1860 roku, jej dziadek
Leon (Leonhard) Skrzypek w Bydgoszczy w 1888 roku. Ze względu
na to, że zbiory archiwalnych aktów sporządzonych przed 1912 rokiem zostały przekazane archiwom państwowym w Kaliszu i w
Poznaniu i są tam udostępniane
tylko na miejscu, pani Urszula nie

ma możliwości samodzielnego dotarcia do dokumentów, które pozwoliłyby jej ustalić, czy w Polsce,
a w szczególności w Krotoszynie,
mieszkają jej dalsi krewni. Ze
względu na szczególny sentyment
do naszego miasta bardzo chciałaby się skontaktować z rodziną,
która tutaj pozostała. Jeśli ktoś z
Państwa mogłyby pomóc w poszukiwaniu rodziny - potomków pana
Franciszka Skrzypka i potomków
jego rodzeństwa - prosimy o kontakt z wydziałem promocji UM:
pok. 46, tel. 62 722 74 53, lub o przesłanie informacji na adres sylwia.nawrocka@um.krotoszyn.pl

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

www.is.krotoszyn.pl
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Z pytañ do burmistrza

Wicemarsza³ek z wizyt¹
W poniedzia³ek 3 grudnia Krotoszyn odwiedzi³ Wojciech Jankowiak wicemarsza³ek województwa
wielkopolskiego.
li: burmistrz Koźmina
Wlkp., wójt Rozdrażewa,
burmistrz Sulmierzyc i burmistrz Zdun.
Podczas spotkania wicemarszałek mówił o przyszłorocznym budżecie województwa. Poinformował zebranych, że rok 2014 nie zapowiada nowych inwestycji
drogowych, finalizowane
będą te rozpoczęte. Wspomniał, że kwota planowana
na drogi jest o 5 milionów
niższa od tegorocznej. Sporym obciążeniem dla budżetu województwa będą również wydatki na kolej w tym m.in. zakup nowych pociągów. Wydatki na drogi i
kolej pochłaniają połowę budżetu.
Problemem dla województwa są
również zadłużone szpitale w Kofot. Sebastian Ludwiczak

Departament po s¹siedzku
Najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku część
spraw urzędowych petenci będą
załatwiali nie w budynku przy
Kołłątaja 7, ale po sąsiedzku przy Kołłątaja 5 w biurowcu po
byłym Zakładzie Energetyki
Cieplnej.
Budynek ZEC miasto przejęło w 2009r. przed sprzedażą
zakładu spółce Dalkia. Od początku mówiono o tym, że zostanie do niego przeniesiona część
biur z sąsiadującego z nim magistratu. Konieczne było jednak
przeprowadzenie remontu
obiektu. Przetarg ogłoszono w
tym roku. Za najlepszą ofertę
uznana została ta złożona
przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu-

dowlane „KUBIAK” Mariusza
Kubiaka oraz Firmę HandlowoUsługową Eugeniusza Grześkowiaka.
22 listopada obiekt przekazano wykonawcy adaptacji.
Zgodnie z podpisaną umową,
prace powinny zakończyć się do
31 maja 2013 r. Roboty, które
zostaną przeprowadzone, obejmują między innymi wymianę
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacyjnej,
elektrycznej. Wykonane zostaną również prace stolarskie
i malarskie. Najprawdopodobniej od połowy przyszłego roku
w budynku przy Kołłątaja 5 rozpocznie urzędowanie Departament Inżynierii Miejskiej.
(mm)

Nowy nabytek MZK

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Powody do zadowolenia ma Wiesław
Gałęski, prezes
Miejskiego Zakładu
Komunikacji. Na początku grudnia do
stajni krotoszyńskiej spółki trafił
nowy nabytek –
srebrny, metalizowany Mercedes
Sprinter 519 CDI.
Nowy autobus turystyczny został przywieziony z województwa
pomorskiego. Na dostawcę autobusu wybrano Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „Auto-Centrum” Piotra Cierzniewskiego z
Gościcina. Była to jedyna oferta,
która wpłynęła na ogłoszony
przez MZK przetarg. Cena oferty
wyniosła 344.400 zł brutto.
Autobus liczy 20 miejsc siedzących, pasażerowie będą mogli wygodnie rozsiąść się w obszytych
naturalną skórą fotelach, które są
uchylne i odsuwane na boki.

ninie i Lesznie.
Sprawujący funkcję wicemarszałka województwa Wojciech Jankowiak jest odpowiedzialny za funkcjonowanie departamentów:
transportu, infrastruktury, admi-

nistracyjnego i biura zamówień
publicznych oraz kancelarii sejmiku. Podlega mu też Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego oraz Wojewódzki
(mm)
Urząd Pracy.

Odnowiona remiza
6 grudnia oficjalnie została
odebrana termomodernizacja budynku OSP w Biadkach. W zakres
zadania weszło m.in. docieplenie
ścian i dachu, wykonaniu instalacji c.o. oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownię włącznie z
wykonaniem w niej instalacji
elektrycznej. Wartość robót wyniosła około 190 tys. złotych, z
czego 65 tys. w formie dotacji
przekazał Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, resztę wy-

łożył Urząd Miejski w Krotoszynie. Przetarg na roboty budowlane wygrało przedsiębiorstwo
PBH MAL-POL Józefa Krysia z
Krotoszyna. Prace trwały od 27
września do 26 listopada. Dodatkowo z własnych środków, poza
termomodernizacją, OSP Biadki
zleciła remont sanitariatów. W
spotkaniu na podsumowanie inwestycji wziął udział burmistrz
Julian Jokś oraz radny sejmiku
wojewódzkiego Franciszek Mar(eliz)
szałek.

Œwi¹teczne spotkanie ze stra¿akami
6 grudnia w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza odbyło się
świąteczne spotkanie
działaczy Ochotniczych
Straży Pożarnych Miasta
i Gminy Krotoszyn oraz
Sulmierzyc z Burmistrzem Krotoszyna Julianem Joksiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele senator Andżeliki Możdżanowskiej i posła
Macieja Orzechowskiego oraz samorządowcy. Spotkanie było
okazją do wręczenia listów gratulacyjnych oraz podziękowań wyfot. J. Torzecki

Wizyta w Krotoszynie miała
charakter roboczy. Wicemarszałek w towarzystwie burmistrza
Juliana Joksia i Franciszka Marszałka, radnego sejmiku wojewódzkiego oraz szefa departamentu inżynierii miejskiej w krotoszyńskim magistracie odwiedził
inwestycje realizowane z dofinansowaniem z urzędu wojewódzkiego. W Kobiernie obejrzał nowo
wyremontowany dom kultury, zatrzymał się również na Błoniu.
Przy okazji zwiedził pływalnię
WODNIK.
O godz. 13.00 gość spotkał się
z włodarzami gmin powiatu krotoszyńskiego. Oprócz burmistrza
Juliana Joksia, przewodniczącej
RM Zofii Jamki oraz wicestarosty
krotoszyńskiego Krzysztofa Kaczmarka w spotkaniu uczestniczy-

różnionym strażakom i jednostkom OSP. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej z Biadek . Pod koniec spotkania uczestnicy podzie(mirko)
lili się opłatkiem.

Pytanie: Dziêkujê za odpowiedŸ w zwi¹zku z
ulicami Szymanowskiego i Paderewskiego.
Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e jakoœæ wykonywanych prac przy wymienionych drogach
pozostawia wiele do ¿yczenia, poniewa¿ nigdy
nie zostaje wyprofilowana ca³oœæ dróg z uwagi
na zbyt du¿e gabaryty sprzêtu do nich wykorzystywanych. OdpowiedŸ: Rzeczywiœcie, specyfika tych ulic nie pozwala na ca³kowite sprofilowanie koñcówek drogi. Wiosn¹ 2013 roku
podczas wykonywania prac zwi¹zanych z profilowaniem dróg, koñcówki ulic bez przejazdu
zostan¹ wyrównane rêcznie za pomoc¹ ¿u¿lu
paleniskowego.
Pytanie: Dlaczego moje pytanie ju¿ drugi raz
jest ignorowane i ani razu nie zosta³o wyœwietlone. Pytam po raz trzeci, czy w Krotoszynie
powstanie supermarket Real, aby ludzie z nisk¹
pensj¹ mogli zbieraæ punkty payback i co jakiœ
czas mogli wymieniaæ te punkty na bony, za
które mo¿na kupiæ najpotrzebniejsze rzeczy.
OdpowiedŸ: Proszê przeczytaæ regulamin tej rybryki. Odpowiadam na pytania, które dotycz¹
spraw podlegaj¹cych burmistrzowi. Takie pytanie nale¿y zadaæ szefostwu sieci „Real”. Miasto nie dysponuje planami inwestycyjnymi prywatnych podmiotów gospodarczych, dlatego
nie potrafiê Pani odpowiedzieæ. Wed³ug informacji uzyskanych z Wydzia³u Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie do 28 listopada 2012 roku nie wp³yn¹³
wniosek o wydanie pozwolenia na budowê
obiektu handlowego tej sieci. Pozdrawiam.
Pytanie: Od kilku lat czekamy, kiedy bêdzie droga w Nowym Folwarku. OdpowiedŸ: Aktualnie
opracowywany jest projekt techniczny drogi w
Nowym Folwarku. Potrwa to jeszcze co najmniej kilka miesiêcy, choæby z uwagi na doœæ
skomplikowan¹ sytuacjê w³asnoœciow¹ gruntów w s¹siedztwie pasa drogowego. O tym, kiedy zostanie rozpoczêta budowa drogi, zdecyduje Rada Miejska.
Pytanie: Chodnik przy ulicy Raszkowskiej po
stronie dzia³ek wraz z ulic¹ mia³ byæ gotowy w
2012r. zgodnie z obietnic¹ p.burmistrza. W jednej z lokalnych gazet by³ artyku³ kilka lat temu
na ten temat. Sam pan wybiera sobie starostê,
wiêc prosze nie odpowiadaæ, ¿e to starosty
wina. OdpowiedŸ: Ulica Raszkowska w Krotoszynie jest drog¹ powiatow¹, w imieniu starosty zarz¹dza ni¹ Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krotoszynie. Starostê wybiera rada powiatu. Tak
powiat, jak i gmina maj¹ swój odrêbny bud¿et
na inwestycje drogowe.
Pytanie: Dlaczego ulica S³oneczna ma zrobion¹
ulicê tylko do po³owy! Czy pozosta³a czêœæ
mieszkañców jest gorsza czy to s¹ jakies uk³ady? OdpowiedŸ: Zakres budowy ulicy S³onecznej zosta³ dostosowany do kwoty, jak¹ radni
przeznaczyli w bud¿ecie gminy na tê inwestycjê. Do realizacji wybraliœmy czêœæ ulicy, przy
której stoi wiêksza liczba domów. O ewentualnej budowie dalszej czêœci ulicy S³onecznej zdecyduje rada miejska przy konstruowaniu bud¿etu na rok 2013 lub lata nastêpne.
Pytanie: Dlaczego pana decyzj¹ maj¹ byæ zlikwidowane lub przekszta³cone sto³ówki szkolne na prywatne lub z cateringiem, co spowoduje wzrost cen obiadów? Czy nie s¹dzi pan,
¿e ci biedniejsi nie bêd¹ korzystaæ ze wzglêdu
na koszt? OdpowiedŸ: Szkolne obiady to temat wa¿ny dla nas wszystkich. Gmina rozwa¿a
mo¿liwoœæ zatrzymania sta³ego i du¿ego wzrostu wydatków na zadania oœwiatowe. Przyczyn¹
s¹ przede wszystkim ograniczone mo¿liwoœci
finansowe i koniecznoœæ realizacji coraz szerszego zakresu zadañ przekazywanych nam
przez pañstwo. Przedmiotem rozwa¿añ nie jest
jednak wprowadzanie cateringu do szkó³, tylko zmiana w zarz¹dzaniu sto³ówkami. Zaproponowaliœmy pracownicom szkolnych kuchni
prowadzenia sto³ówek w formie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Kucharki by³yby te same,
wiêc nie pogorszy³aby siê jakoœæ posi³ków.
Zmiana da³yby szansê na sto³owanie siê w
szkole osobom z zewn¹trz, np. rodzicom, okolicznym mieszkajñcom. Ostateczny kszta³t organizacji sto³ówek szkolnych z pewnoœci¹ bêdzie uwzglêdnia³ dobro uczniów i zostanie ustalony przy zatwierdzaniu organizacji pracy szkó³
na rok szkolny 2013/2014.

Ostatni rząd foteli jest regulowany, istnieje możliwość powiększenia lub zmniejszenia przestrzeni
bagażowej. Pogłębiony bagażnik
tylny oraz boczne kufry z lewej i
prawej strony autobusu pozwalają podróżnym na swobodne ulokowanie bagaży. Atutem Sprintera jest dodatkowy zewnętrzny bagażnik zwany plecakiem z możliwością szybkiego demontażu.
Autobus jest klimatyzowany, wyposażony w sprzęt adio-video oraz
nawigację.
(mm)
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Dzienny opiekun dzieci do lat 3 to nowa forma opieki wprowadzona w
tym roku w wielu miastach, tak¿e w Krotoszynie.

fot. Izabela Bartoœ

si, pomaga przy jedzeniu. Przetarta zupka jarzynowo-mięsna i
naleśniki z Jogobellą znikają
szybko z kolorowych talerzyków.
Codzienne menu jest urozmaicone, bo po krótkim okresie przejściowym - w nowym dla nich miejscu - okazało się, że maluchy nie
mają oporów w spożywaniu różnorodnych dań i jedzą chętnie
wszystko, co jest dla nich ugotowane.

Od września br. w Krotoszynie funkcjonują dwa punkty
dziennej opieki nad dziećmi do
lat 3. Opiekunki, bo w obu przypadkach są to panie, zostały wybrane przez gminę w drodze konkursu ofert. Obie zostały także
sprawdzone pod kątem kwalifikacji i predyspozycji psychicznych do zajmowania się dziećmi,
bowiem muszą one zapewniać
dzieciom bezpieczne warunki do
zabawy, odpoczynku, a także i
rozwoju. Skontrolowano również pomieszczenia, w których
sprawowana jest opieka.
Jedną z opiekunek jest Dorota Kukiołczyńska, która prowadzi punkt opieki Tęczowy Skrzat.
Pani Dorota kiedyś pracowała w
żłobku, ma kwalifikacje opiekunki dziecięcej, dlatego wystarczyło jej, że przeszła skrócone szkolenie. Razem z nią szkolenie to
ukończyła jej mama, z wykształcenia dietetyk, która podjęła się
funkcji wolontariuszki w Tęczowym Skrzacie.
Tęczowy Skrzat znajduje się
na Parcelkach, na terenie prywatnej posesji. Na potrzeby
żłobka wydzielone zostało pomieszczenie w dolnej kondygnacji budynku, składające się z
dużej sali połączonej z niewielką
kuchnią oraz osobnej łazienki.
Pięcioro maluchów spędza pod

4

opieką pani Doroty i częściowo
także jej mamy 9 godzin. Dzieci
mają zapewnione trzy posiłki:
śniadanie, obiad i podwieczorek.
Na ich małe rączki czeka wiele
maskotek pluszowych i plastikowych zabawek. Na regale siedzą
lalki, stoją tam także zabawki na
baterie. W tzw. misiowym namiocie czeka kilkanaście miękkich
misiów wykorzystywanych do
zabaw ruchowych. Przy zielonym stoliku maluchy codziennie
jedzą lub rysują i malują.
Wszystkim podoba się szczególnie malowanie nóżkami i raczkami, kiedy zamoczonymi w farbie stopami lub dłońmi odciskają
swoje ślady na dużym arkuszu
papieru. Codzienne zajęcia muzyczne powodują, że dzieci mają
dobre poczucie rytmu i chętnie
tańczą w kółeczku i w parach do
dźwięków muzyki oraz próbują
razem z opiekunką śpiewać piosenki. Nie mają leku przed obcymi, po krótkim przyzwyczajeniu
do nowej osoby niektóre zaczynają się domagać kolejnych
zdjęć od „cioci z aparatem”. Są
bystre, proszą o pokazanie zdjęć
na podglądzie.
Mama pani Doroty z reguły
przygotowuje posiłki u siebie w
kuchni, na piętrze. Kiedy je zno-

Przy dobrej pogodzie dzieci
wychodziły na dwór. W ogrodzie
jest wytyczony kącik, gdzie na
trawie mogły się bezpiecznie bawić. Pani Dorota wynosił im wtedy duże pojazdy, na których można siedzieć, namiot i klocki. W
warzywniaku obok poznawały
też nazwy warzyw, które ciocia
Tenia wyrywała do obiadu.
Podopieczni
Tęczowego
Skrzata są dosyć mali – najstarsze dziecko ma dwa latka, najmłodsze – półtora roku – dlatego
po obiedzie mają zaplanowaną
drzemkę. Śpią na materacykach,
na dywanie. Jedna z dziewczynek
wybiera do spania zawsze oddalony nieco kącik materacykowopluszakowy.
Opłatę za opiekę nad dziećmi
rodzice wnoszą raz w miesiącu
do kasy urzędowej. Opiekunka
również dostaje zapłatę z urzędu, na ustalonych zasadach.
Kwota jest uzależniona od liczby
dzieci uczęszczających, nieobecność z powodu choroby powodu(eliz)
je obniżenia zapłaty.

Konkurs literacki „Jestem stąd” skierowany był do wszystkich
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w poetycki sposób chcieli opowiedzieć o swoim spojrzeniu na Krotoszyn. W finale
konkursu, który odbył się 27 listopada w Galerii Refektarz wzięli
udział zwycięzcy wyłonieni w etapach szkolnych. Do tegorocznego
finałowego występu zakwalifikowało się 25 uczestników z 8 szkół.
W skład oceniającego występ jury weszli: Aleksandra Figlak, dziennikarka Wielkopolskiej Gazety Lokalnej Krotoszyn; Lucyna Gabryelczyk, nauczyciel bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego im.
H. Kołłątaja w Krotoszynie; Juliusz Poczta, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, były wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie i
nauczyciel języka polskiego, poeta.
Jury nagrodziło 9 osób a jednej przyznało wyróżnienie.

Nagrodzeni:
Kategoria: klasy I - III szkoła podstawowa
I MIEJSCE: Gabrysia Zmyślona – Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
II MIEJSCE: Iga Frukowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
II MIEJSCE: Stanisław Swora – Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
Wyróżnienie: Aleksandra Tobuch – Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
Kategoria: klasy IV - VI szkoła podstawowa
I MIEJSCE: Julia Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa nr 4
II MIEJSCE: Dariusz Szczuraszek – Szkoła Podstawowa nr 8
III MIEJSCE: Kornelia Szkudlarek – Szkoła Podstawowa nr 4
Kategoria: klasy I - III gimnazjum
I MIEJSCE: Zuzanna Bałoniak – Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
II MIEJSCE: Anna Glinkowska – Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie
III MIEJSCE: Julianna Jagodzińska – Zespół Szkół w Orpiszewie
Fundatorzy nagród: Urząd Miejski w Krotoszynie, Krotoszyński
Ośrodek Kultury, sklep komputerowy SOFT, sklep ElektrosprzętSaracen, księgarnia Lektorat Plus, Pani Senator Andżelika Możdża(aste)
nowska.

Happening ekologiczny w kinie
22 listopada w kinie
odbył się happening ekologiczny „Myślisz, więc segreguj”.
Imprezę zorganizowano
z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie,
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki wodnej w Poznaniu.
Głównym zadaniem hap-

peningu było zapoznanie
przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. W przyswojeniu tej wiedzy uczestnikom pomagali
uczniowie Technikum Ochrony Środowiska. Zdobyte informacje dzieci wykorzystywały
w licznych konkursach i quizach. Dodatkową atrakcją
happeningu było podsumowanie XIII Edycji Konkursu
Zbiórki Zużytych Baterii-2012
oraz wręczenie nagród najlepszym zbieraczom.
(rcee)

fot. archiwum

Zgodnie z przepisami ustawy
dzienny opiekun może zajmować
się dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Opieka taka przypomina pomoc sąsiedzką, bo jest
sprawowana w warunkach domowych, przy czym dzieci może
być co najwyżej pięcioro. Jeśli
osoba zajmująca się dziećmi ma
kwalifikacje pielęgniarki, opiekunki dziecięcej lub nauczyciela dzieci młodszych, wystarczy
gdy odbędzie 40-godzinny kurs
przygotowujący do tej pracy. W
zakresie szkolenia jest m.in.
kurs udzielania pierwszej pomocy. Jeśli opieki chciałaby się podjąć osoba bez takich kwalifikacji, czekałoby ją pełne 160-godzinne przeszkolenie.

Jedną z zimowych atrakcji,
kiedy pogoda nie zachęca do wyjścia na dwór, jest wspólny przemarsz na piętro, po schodach.
Można wtedy obserwować ciocię
Tenię, jak przygotowuje śniadanie, albo podejść do drzwi balkonowych, za którymi rozpościera
się widok na ogród w zimowej
szacie i drzewo z przylatującymi
ptakami.

Konkurs poetycki
„Jestem st¹d!”

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Zabawy w Têczowym Skrzacie

www.is.krotoszyn.pl

www.is.krotoszyn.pl

11 (119)

Œmieci – wa¿na sprawa

G³osowali za
EKO-SIÓDEMK¥

Jak to bêdzie po nowemu? Kto bêdzie odbiera³? Jakie stawki bêdziemy
p³acili? Jak zbieramy: segregujemy czy nie? Miêdzy innymi te pytania
od jakiegoœ czasu pojawiaj¹ siê w g³owach mieszkañców ca³ej Polski.

5 grudnia na wspólne posiedzenie komisji
sta³ych Rady Miejskiej w Krotoszynie zaproszeni zostali radni gmin s¹siednich: Cieszkowa,
Kobylina, KoŸmina Wielkopolskiego, Rozdra¿ewa, |Sulmierzyc oraz Zdun. Tematem spotkania
by³a gospodarka odpadami komunalnymi.
Zgromadzeni w sali sesyjnej
samorządowcy obejrzeli prezentację przygotowana przez Biuro
Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i
wspólnicy sp. jawna ze Środy
Wlkp.
Spotkanie burmistrzów i radnych z gmin miało rozwiać ewentualne wątpliwości co do utworzenia związku międzygminnego
EKO-SIÓDEMKA, którego zadaniem byłoby wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami oraz
opieki nad zwierzętami.
Do związku miałyby przystąpić: Cieszków, Kobylin, Koźmin
Wielkopolski, Rozdrażew, Sulmie-

ku nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie stanowić
iloczyn liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej
nieruchomości oraz określonej
stawki opłaty (np. za pojemnik
120 l stawka wynosi 20 zł - bez
segregacji lub 15 zł - w przypadku odpadów zbieranych i
odbieranych w sposób selektywny). Tutaj ustawodawca nie
pozostawił radnym wyboru co do
metody ustalenia opłaty. Natomiast w przypadku nieruchomości zamieszkałych, radni mogą
to zrobić. I tak na sesji 12 grudnia podjęli decyzję, że opłata ta
będzie naliczana wg liczby
mieszkańców (ponad 90% gmin
w Polsce wybrało tę metodę).
Opłata za gospodarowanie
odpadami w przypadku nieruchomości zamieszkałej jest iloczynem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i przyjętej stawki: 18 zł
miesięcznie od mieszkańca - w
przypadku, kiedy nie segreguje
się odpadów, lub 12 zł miesięcznie - jeżeli odpady są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.

Na przykład dla 3-osobowej rodziny segregującej śmieci miesięczna opłata wyniesie 36 zł.
Osoby, które zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów,
otrzymają cztery worki, do których trafiać będą: szkło, różnego rodzaju plastiki, odpady zielone i makulatura. Pojemnik służył będzie do śmieci mieszanych,
których się nie segreguje, i będzie musiał posiadać go każdy.
Na sesji podjęto również
uchwałę ustalającą wzór deklaracji, na podstawie której będzie
naliczana opłata w nowym systemie śmieciowym. Deklaracja
trafi do mieszkańców na początku przyszłego roku. Dokument
ten musi zostać zwrócony do
urzędu miejskiego do 15 marca
2013 r.
W pierwszym kwartale 2013
roku przeprowadzona zostanie
również kampania informacyjna
dla mieszkańców na temat gospodarowania odpadami.
Z treścią uchwał podjętych
na sesji 12 grudnia można zapoznać się na stronie internetowej
miasta www.krotoszyn.pl (mm)

rzyce oraz Zduny. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
przy współudziale wielu gmin
daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak
również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.
Krotoszyńscy radni na sesji w
dniu 12 grudnia podjęli uchwałę
w sprawie utworzenia EKO-SOÓDEMKI i przyjęli statut związku. Istotne jest, aby teraz poszczególne rady gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do
związku, również podjęły stosowne uchwały w tej sprawie. Sesje
we wszystkich gminach odbędą
(mm)
się w grudniu.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. A. Kamiñski

Nowelizacja ustawy
o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków. Zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W starym systemie śmieciowym koszty odbioru odpadów
komunalnych zależne były od
ilości odebranych pojemników,
przez co zdarzało się, że część
właścicieli nieruchomości próbowała zmniejszyć wykazywaną ilość odpadów: spalano je
w piecach, pozostawiano w lesie, porzucano w przydrożnych
rowach itp. Nowy system ma
zlikwidować zależność wysokości opłaty od ilości odebranych odpadów od właściciela
nieruchomości.
System musi zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca
2013 r. Żeby było to możliwe,
należało podjąć koniecznie decyzje do końca bieżącego. Na
sesji 12 grudnia br. radni podjęli kilka uchwał dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Rajcy zdecydowali, że od 1
lipca 2013 roku odbierane będą
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.
Tak więc odbiór będzie prowadzony z cmentarzy, ogródków
działkowych, targowiska, miejskich instytucji kultury, instytucji państwowych i samorządowych oraz od przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób
w przeliczeniu na pełne etaty.
Pozostali przedsiębiorcy i duże
zakłady będą musieli, tak jak
dotychczas, zawierać umowy
indywidualnie na odbiór odpadów komunalnych. W przypad-

Turcy poznawali Wielkopolskê
13 grudnia burmistrz Havzy,
starosta i radni oraz znany już
w Krotoszynie Azis Sahin, prezes ATiK-u (organizacji na
rzecz współpracy z tureckim
biznesem) spotkali się z władzami Krotoszyna.
Spotkanie odbyło się w
Urzędzie Miejskim. Turcy gościli przez kilka dni w Wielkopolsce, odwiedzając miasta
znane już im oraz nowe. Na
spotkaniu w naszym urzędzie
burmistrz Havzy opowiedział o
swoim mieście i z zainteresowaniem wysłuchał informacji o
Krotoszynie. Burmistrzowie

obu miast porównali roczne
budżety samorządów i zadania,
jakie muszą być wykonane.
Tureccy goście byli ciekawi
także, jakie firmy fukcjonują w
naszym mieście.
Prezes ATik-u zapowiedział
zorganizowanie w Berlinie konferencji dla polskich, niemieckich i tureckich firm. Jego zdaniem konferencja byłaby także
dobrą okazją do zapromowania
Krotoszyna przez burmistrza
Juliana Joksia.
Po spotkaniu w urzędzie
Turcy udali się z wizytą do sta(eliz)
rosty Leszka Kulki.

fot. Izabela Bartoœ

Havza to miasto w prowincji Samsun w po³udniowej Turcji, zamieszka³e przez ponad 20 tys. osób.
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Projekt na pomnik
w Kole wybrany

fot. Monika Drygas

Pierwszego grudnia 2012r. szósty raz zjechali do Zespo³u Szkó³ w Orpiszewie wokaliœci z Wielkopolski, aby stan¹æ w szranki w Przegl¹dzie
Twórczoœci Marka Grechuty.

Zgodnie ze zmienionym od tego
roku Regulaminem, młodzi artyści
wykonywali jeden utwór z repertuaru patrona przeglądu, drugi
pochodził z repertuaru gwiazd,
które były gośćmi Przeglądu w Orpiszewie w latach poprzednich.
Usłyszeliśmy więc m.in. : „Gdy
wybierać jeszcze mogłam” , „Krakowską balladę” i „Jesienną zadumę” Elżbiety Adamiak, „Nasz Modigliani”, „Za szybą” i „Piosenkę
dla Lidki” Jerzego Filara, „Gorszy
dzień” Macieja Balcara, „Koncert”
Aleksandry Kiełb. Całość przepięknie poprowadził, przestawiając historię powstania poszczególnych utworów p. Maciej R. Hoffmann.
Jury w składzie: Ewa Hoffmann, Marek Olejnik, Karol Kaj,
Paweł Płócienniczak, Juliusz Poczta, Mariusz Kubiak i gospodarz imprezy Beata Molenda wybrało:
I m. Dagmara Juskowiak Zespół
Szkół z Nowej Wsi , za wykonanie
„Kantaty” Marka Grechuty i „Jesiennej zadumy” Elżbiety Adamiak
II m. Dorota Marszałek Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych w Krotoszynie , za wykonanie „Drogi za
widnokres” Marka Grechuty i „Piosenki dla Lidki” Jurka Filara
III m. Kamila Kaźmierczak Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Krotoszynie, za wykonanie „Wolności” Marka Grechuty i „Koncertu” Aleksandry Kiełb- Szawuły.
Wyróżnienia:
- Maja Zimna Zespół Szkół w
Chwaliszewie, za wykonanie
„Gaju” Marka Grechuty i „Gdy wybierać jeszcze mogłam” Elżbiety
Adamiak
- Aleksandra Kuźnicka Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, za wykonanie utworu „Świat
w obłokach” Marka Grechuty i
„Wędrówką życie jest człowieka”
Aleksandry
Kiełb
- Sabina Robakowska SOSW w
Borzęciczkach za wykonanie „”Będziesz moją panią” Marka Grechuty i „Krakowskiej ballady” Elżbiety Adamiak.
„Nagrodę gospodarza” ufundo-

waną przez pracowników szkoły
wybrało w imieniu widzów jury w
składzie : p. Anna Sikora – radna
gminna z Orpiszewa, p. poseł Zbigniew Dolata z Gniezna – rodowity Orpiszewianin, p. Krystyna Junik – przedstawiciel Rady Rodziców ZS Orpiszew, p. Radosław
Nowakowski – nauczyciel ZS Orpiszew, Weronika Ptak – uczennica szkoły. Nagrodę otrzymała Dagmara Juskowiak.
Organizatorzy bardzo dziękują
fundatorom nagród: p. Burmistrzowi Krotoszyna, p. Staroście Krotoszyńskiemu, NZOZ „Familia” E.M.
Hoffmann Krotoszyn, p. Mariuszowi Kubiakowi, p. Eugeniuszowi
Grześkowiakowi, p. Adamowi Tyrakowskiemu, Krotoszyńskiemu
Ośrodkowi Kultury , StudioV z Krotoszyna, Radzie Sołeckiej Orpiszewa, Radzie Rodziców ZS Orpiszew,
Firmie „Remek” Orpiszew oraz
pracownikom szkoły i uczniom za
ogromne zaangażowanie.
Zapraszamy wszystkich na „grechutki” do Orpiszewa już za rok…
Beata Molenda

Forum Postêpu Rolniczego w Orpiszewie
28 listopada odbyło się w Orpiszewie Forum Postępu Rolniczego. Spotkanie jest organizowana corocznie już od 1998r. Ma
na celu zapoznanie rolników
oraz osób związanych z branżą
rolniczą z najnowszymi informacjami z zakresu rolnictwa.
Tegoroczne forum zgromadziło
ponad 300 uczestników, głównie
rolników z terenu naszej gminy.
Tematem przewodnim spotkania była ustawa azotanowa, a w
szczególności jej oddziaływanie
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na funkcjonowanie gospodarstw rolnych.
Tradycyjnie Forum Postępu
Rolniczego otworzył burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś. W tegorocznym forum udział wzięli m.in. przedstawiciele MRiRW,
ARiMR, ARR, ANR, WODR,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadleśnictwa Krotoszyn, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na spotkanie przybyli również poseł Piotr Walkowski i
radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Franciszek
Marszałek.
Głównymi organizatorami
spotkania byli: Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Gmina
Spółdzielnia „SCh” w Krotoszynie oraz Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Krotoszynie.
Sebastian Ludwiczak

9 listopada w Miejskim Domu
Kultury w Kole rozstrzygnięto
konkursu na projekt pomnika
ofiar nalotu niemieckiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna.
Nalot miał miejsce 2 września
1939 r. w Kole. Zginęło wtedy co
najmniej sto kilkadziesiąt osób,
a dalszych kilkadziesiąt zmarło
z powodu odniesionych ran.
Podczas uroczystości uczniowie miejscowego liceum przedstawili montaż słowno-muzyczny z fragmentami wspomnień
świadków niemieckiego bombardowania dworca kolejowego w
Kole i pociągu ewakuacyjnego z
Krotoszyna.
W dalszej części uroczystości
organizatorzy konkursu: burmistrz Koła Mieczysław
Drożdżewski, przewodniczący
Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą Grzegorz
Mokrzycki oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marianna
Grabowska wręczyli nagrody
uczniom Zespołu Szkół Plastycznych, autorom trzech projektów
wyróżnionych w konkursie. Laureatów wyłoniła 3 października
komisja konkursowa, w skład
której wchodził m.in. Ryszard
Czuszke, wiceburmistrz Krotoszyna.
Realizowany będzie projekt
autorstwa Aleksandry Zdrodowskiej, który w konkursie zajął
pierwsze miejsce. Wojciech
Wierciński, przedstawiciel naszego Urzędu Miejskiego, wręczył upominki od władz Krotoszyna autorom nagrodzonych
projektów oraz paniom Teresie
Brzosce i Marii Wilk, które opie-

kują się zbiorową mogiłą ofiar
nalotu.
Na zakończenie spotkania
Edward Jokiel podziękował młodzieży szkół Koła za program
artystyczny i aktywny udział w
konkursie na projekt pomnika
(14 projektów) oraz władzom
Koła, mieszkańcom za opiekę
nad zbiorową mogiłą. Wyraził
nadzieję, że we współpracy z
władzami Krotoszyna uda się
godnie upamiętnić ofiary nalotu,
umieszczając na pomniku tablicę z ich nazwiskami.
Znamy z imienia i nazwiska
ponad sto ofiar nalotu. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego o pomoc w ustaleniu nazwisk pozostałych ofiar. Ponadto prosimy o
zgłaszanie danych osób, które
przeżyły nalot. Informacje te
będą pomocne w uzyskaniu pełniejszych informacji o ewakuowanych rodzinach oraz o tym
tragicznym zdarzeniu. Wkrótce
zostanie opublikowany kolejny
wykaz ofiar i pasażerów pociągu ewakuacyjnego.
Dane kontaktowe zespołu
historyków-regionalistów:
Edward Jokiel,
tel. 693 996 966,
e-mail: jokieledward@op.pl
Antoni A. Korsak,
tel. 514 312 848,
e-mail: akorsak@poczta.fm
Michał Pietrowski,
tel. 694 621 289,
e-mail: pieda1@wp.pl
Antoni A. Korsak

fot. archiwum

Œpiewali piosenki Grechuty

Zaprasza uczniów i nauczycieli
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie zaprasza uczniów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół
wszystkich poziomów nauczania
do uczestnictwa w lekcjach muzealnych.
Tematy lekcji, nawiązujące
do materiału zawartego w szkolnych programach nauczania
(zwłaszcza historii, języka pol-

skiego, sztuki) pogłębiają wiedzę
zdobytą w szkole i poszerzają ją
o problematykę regionalną.
Zajęcia odbywają się na ekspozycjach (stałych i czasowych)
w salach muzeum (63-700 Krotoszyn, Mały Rynek 1). Terminy
lekcji prosimy uzgadniać telefonicznie (062 722 61 47). Odpłatność: 2,00 zł od osoby (cena biletu wstępu).
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Jubileusz muzeum
i inauguracja roku kulturalnego
Jubileusz 55-lecia dzia³alnoœci Muzeum Regionalnego i Inauguracja
Roku Kulturalnego 2012/2013 zgromadzi³y w budynku muzeum twórców
i animatorów kultury. Uroczystoœæ odby³a siê 23 listopada.

się również dr Józef Zdunek, redaktor ośmiotomowego zbioru
opracowań „Krotoszyn i okolice”.
Nagrody odebrali również:

fot. J. Kêpa (x2)

– Wszyscy Państwo jesteście ludźmi, którzy
tworzą niepowtarzalne
oblicze Ziemi Krotoszyńskiej i sprawiają, że czujemy się lepsi, wrażliwsi i
być może nawet bardziej
wartościowi – dziękuję
Wam za to bardzo serdecznie – mówił podczas
spotkania burmistrz Julian Jokś.
Inauguracja roku kulturalnego corocznie jest
okazją do nagrodzenia
osób, które w sposób
szczególny wzbogaciły dorobek
kulturalny miasta. Wyróżnionym
gratulacje składali szefowa Rady
Miejskiej Zofia Jamka i burmistrz

Julian Jokś.
Helena Kasperska, dyrektor
muzeum, oprócz nagrody otrzymała również grawer gratulacyjny i sprzęt komputerowy z okazji 55-lecia działalności muzeum.
Wśród uhonorowanych znalazł

Ewa Bukowska, Wojciech Szuniewicz, Daniel Szczepaniak, Jacek Matuszak, Grzegorz Śnieciński, Marek Olejnik, Jolanta Junatowska, Sławomir Morawski, Stanisław Szpoper, Stefan Konieczny, Antoni Korsak, Kazimiera

Bardzik, Beata Czech,
Małgorzata Marszałek,
Marianna Młyńska, Józefa Marciniak, Krystyna Poczta, Małgorzata
Czachorek, Marlena Nabzdyk, Piotr Mikołajczyk.
Nagrodę rzeczową w
postaci kompletu mikrofonów otrzymał Krotoszyński Chór Kameralny.
Za wspieranie krotoszyńskiej kultury podziękowano sponsorom. Złotą statuetkę „Sponsor
Kultury” otrzymał Witold Dudziński. Srebrną statuetkę „Sponsor
Kultury” przyznano: Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krotoszynie, Franciszkowi Kurzawie i Maciejowi Poczcie
- Zespół Muzyczny „Koral. Brązową statuetkę „Sponsor Kultury” otrzymał Janusz Urbaniak.
Nominację do statuetki diamentowej otrzymał BZ WBK - Oddział w Krotoszynie, nominację
do statuetki srebrnej – PiekarniaCiastkarnia Jacek Brykczyński,
nominację do statuetki brązowej:
Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w
Krotoszynie
Za wspieranie kultury podziękowano również Nadleśnictwu Krotoszyn i Bankowi Spółdzielczemu
w Krotoszynie.
Uroczystość uświetnił występ
Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego. Uczestnicy spotkania zostali również zaproszeni do obejrzenia okolicznościowej wystawy.

nach urzędowania muzeum. Przypominamy, że Muzeum Regionalne czynne jest w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki w godz.

Od 3 grudnia b.r. w Muzeum Regionalnym im.
Hieronima £awniczaka odbywaj¹ siê lekcje
muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów
szkó³ podstawowych, poœwiêcone obrzêdom
ludowym i zwyczajom zwi¹zanym z obchodami
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.

W programie zajęć są opowieści o dawnych i obecnych tradycjach świątecznych oraz inscenizacje grup kolędniczych w
wykonaniu uczestników.
W czwartek, 6 grudnia b.r.
muzeum odwiedziły dzieci z
przedszkola w Topoli Małej (gmina Ostrów Wlkp.), które chętnie
uczestniczyły w odtwarzaniu

grup: „Wilijorzy”, „Szczodroków” i „Trzech Króli”.
Na spotkania gwiazdkowe
muzeum zaprasza codziennie,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Grupy
będą przyjmowane do końca
stycznia 2013 roku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w muzeum (tel. 62/ 722-61-47).

Remontuj¹ piwnice
W podziemiach budynku poklasztornego trwaj¹
prace remontowo-budowlane, których celem
jest obni¿enie poziomu zawilgocenia murów i
poprawa stanu wentylacji pomieszczeñ piwnicznych.

(mm)

fot. D.Szczepaniak

Dawnych pocztówek czar
Helena Kasperska, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, serdecznie zaprasza do
obejrzenia wystawy pocztówek
„Pozdrowienia z Ziemi Krotoszyńskiej”.
Na ekspozycji prezentowane
są pocztówki z lat 1897 - 1939 z
terenu powiatu krotoszyńskiego.
Wystawa jest nawiązaniem do wydanego w 2002 i 2009 roku albumu archiwalnych pocztówek Krotoszyna. Od tego czasu kolekcja
widokówek zebranych w krotoszyńskim muzeum powiększyła
się, liczy obecnie 900 sztuk.
Odwiedzający wystawę mogą
obejrzeć 350 kart pocztowych
przedstawiających ujęcia z osiemnastu miejscowości naszego powiatu. Wystawę można oglądać do
końca stycznia 2013 roku w godzi-

„Gwiazdka” w muzeum

fot. D.Szczepaniak

www.is.krotoszyn.pl

od 10.00 do 16.00, w środy od 10.00
do 18.00 oraz w pierwsze i trzecie
niedziele miesiąca od godz. 9.00 do
godz. 14.00
(mm)

W ramach tych prac zostaną
skute tynki we wszystkich wnętrzach, uzupełnione ubytki murów oraz wykute i zabezpieczone kratami okna, w miejscach,
gdzie istniały one pierwotnie, a
zostały zamurowane przez kolejnych użytkowników budynku.
Prace remontowe poprzedziły badania architektoniczne i
konserwatorskie, które określiły pierwotną formę wnętrz podziemnej kondygnacji obiektu, zakres kolejnych przekształceń
oraz lokalizację otworów okiennych.
Opracowana dokumentacja konserwatorska zawiera też
wstępny program prac rewalory-

zacyjnych, który realizowany
będzie w następnych latach.
Przewiduje on obniżenie posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację murów, a
w dalszej perspektywie adaptację pomieszczeń piwnicznych dla
celów użytkowych.
Badania architektoniczne
i konserwatorskie oraz trwające obecnie prace remontowe zostały dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą
10.000,00 zł. Pozostałe środki na
realizację zadania w wysokości
40.626,00 zł pochodzą z budżetu
Miasta i Gminy Krotoszyn.
(helka)
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Kto odœnie¿a gminne drogi?
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 dbają 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)

