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Ma³a Marta wspólnie z tat¹
odwiedzi³a urz¹d miejski.
Szybko znudzi³y j¹ powa¿ne
sprawy urzêdowe, o wiele
bardziej interesuj¹ca okaza³a siê kolorowa dekoracja z
pisankami :)

We wtorek 18 marca w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Karola F. Libelta w Krotoszynie
otwarto wystawę "Statystyka w
Wielkopolsce" przygotowaną przez
Urząd Statystyczny w Poznaniu.“Celem wystawy, prezentowanej kolejno na terenie całej Wielkopolski, jest przedstawienie kilkuwiekowego dorobku statystyki wielkopolskiej i uświadomienie codziennej obecności statystyki w
życiu społecznym i gospodar-

Grupa Wesołe Żabki z Przedszkola nr 7 wybrała się z wizytą
do salonu kosmetyczno–fryzjerskiego, a tam… działy się cuda. Bo
choć dla większości dzieci nie była
to pierwsza wizyta w takim salonie, to wszystkie z zainteresowaniem obserwowały pracę kosmetyczki i fryzjerki. Dziewczynki
chętnie poddały się zabiegom
upiększania dłoni. Wybór lakierów
małe kobietki przyprawiał o przysłowiowy zawrót głowy. Przebieraniu w kolorach nie było końca.
Natomiast chłopcy zdecydowanie
wybrali modne fryzury i wygodnie
zasiedli w fryzjerskich fotelach.
Miła pani kosmetyczka pokazała
również dzieciom jak nakłada się
maseczkę upiększającą a modelem była zawsze odważna pani
Małgosia. Cenione przez dorosłych
zawody kosmetyczki i fryzjerki
spodobały się wszystkim Wesołym
(d.l.)
Żabkom.

czym.“Podczas wernisażu zebrani
wysłuchali wykładu "Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce"dr Kazimierza Kruszka, członka Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Następnie
emerytowany dyrektor szkoły Jan
Urbaniak przedstawił prezentację
pt.:"Udział szkoły w konkursach
statystycznych jako forma popularyzacji i edukacji statystycznej".
“Wystawę można obejrzeć w ZSP
nr 2 do 29 marca br.“

fot. archiwum

Weso³e ¯abki w salonie kosmetyczno- fryzjerskim

fot. Przemys³aw Wójcik

Statystyka w Wielkopolsce
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Targi edukacyjne

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
Do 29 marca w Muzeum Regionalnym
ogl¹daæ mo¿na wystawê obrazów Jolanty Wdowczyk "Koty Syna Krota".
Do 2 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej prezentowana jest wystawa fotografii Arlety Zmyœlonej pt. „Kobiety
w obiektywie”
6 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im Miko³aja
Kopernika w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej 83 w godz. od 10.00 do 14.00
odbêd¹ siê I Krotoszyñskie Targi Edukacyjne (wiêcej, obok, s.2)
6 kwietnia o godz. 20.00 w holu Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury odbêdzie siê
koncert MIXTURY, nowego sk³adu muzyków znanych z ró¿nych rockowych, reggae'owych i hip-hopowych projektów,
m.in. EastWest Rockers, Jamal, Ras Luta,
Ocean, Managga i Contra. Bilety po 20 z³otych, do kupienia przed koncertem.
12 kwietnia o godz.12.00 - apel poleg³ych
oraz z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod krzy¿em Katyñskim na cmentarzu.
15 kwietnia mija termin zg³oszeñ na I
Zjazd Absolwentów i 110-lecie szko³y na
alei Powstañców Wlkp. Zjazd odbêdzie siê
8 czerwca br. Szczegó³y na stronie szko³y
www.zs3.krotoszyn.pl w zak³adce – Jubileusz. Informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ, dzwoni¹c do szko³y na nr
(62)7226785.
20 kwietnia w kinie Przedwioœnie odbêdzie siê fina³ przegl¹du konkursowego
Krotoszyñskie Talenty.
Do koñca kwietnia w krotoszyñskim muzeum czynna jest wystawa „Krotoszynianie w powstaniu styczniowym” (wiêcej s.
6).
Do 30 kwietnia mog¹ nadsy³aæ zg³oszenia osoby zainteresowane udzia³em w
ZjeŸdzie Absolwentów By³ego Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. Zjazd odbêdzie
siê 29 czerwca br. (wiêcej s. 7).
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Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja
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6 kwietnia w Gimnazjum nr 2 im Miko³aja
Kopernika w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej
83 w godz. od 10.00 do 14.00 odbêd¹ siê I
Krotoszyñskie Targi Edukacyjne.
Ideą I Krotoszyńskich Targów
Edukacyjnych jest ukazanie młodzieży możliwości dalszego kształcenia. Na targach zaprezentowana
zostanie szeroka oferta edukacyjna szkół naszego powiatu oraz
przedstawione różne formy wsparcia w ustalaniu ścieżki edukacyjnej
i budowaniu kariery zawodowej.
Organizatorzy są przekonani,
że dzięki targom edukacyjnym
uczniowie dokonają świadomego i
odpowiedzialnego wyboru drogi
kształcenia oraz uświadomią sobie
jej potrzebę i znaczenie w odniesieniu do wymogów lokalnego rynku

pracy.
Program targów przewiduje:
- o godz. 10.00 w auli Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie prezentacje
szkół uczestniczących w targach
(10 minut dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej),
- zwiedzanie stoisk z materiałami informacyjnymi dla gimnazjalistów,
- udział uczniów w warsztatach i
zajęciach przygotowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie. Więcej informacji na stronie szkoły http://www.netbloom.pl/
g2/

Drzwi otwarte w „Jedynce”
7 marca br. w Zespole Szkół
nr 3 przy al. Powstańców Wielkopolskich odbyły się „drzwi
otwarte” dla kandydatów do zerówki, klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum. Licznie przybyli goście zgromadzili
się w świetlicy szkolnej, gdzie
powitała ich dyrektor szkoły.
Zebrani obejrzeli prezentację

multimedialną, zapoznali się z
dorobkiem szkoły i ofertą proponowaną na przyszły rok szkolny.
Milusińskich czekało wiele niespodzianek. Po spotkaniach dzieci zwiedzały szkołę, wzięły udział
w przygotowanych zajęciach,
spotykały się z bajkowym Kleksem i jego uczniami.“Zapraszamy więc do Jedynki!

Poczet Wierzbiêty
nagra³ filmik
Poczet Wierzbięty z Krotoszyna wraz z uczniem I LO - Jankiem
Jakubkiem nagrał w podkrotoszyńskim
lesie filmik,
który luźno
nawiązuje
do dziejów
Ziemi Krotoszyńskiej.
Ko n i e c
XIV stulecia. Południe Wielkopolski. Nieprzebyte lasy pogranicza śląskopolskiego nigdy nie były miejscem spokojnym. Żądni łupu rozbójnicy i raubritterzy czaili się na
bogatych kupców podróżujących
z i do Królestwa. Przechodzące
przez te tereny szlaki handlowe
wiodły na południe, w kierunku
Oleśnicy i Wrocławia i na północ
- do Torunia i Gdańska przycią-

gając wszelkiej maści bandytów.
Miejscowi rycerze, jeśli tylko
sami nie przyłączali się do zbójeckiego procederu, starali się własnymi siłami pilnować porządku na
przechodzących przez
ich włości
traktach. Jednym z możnych i wpływowych rodów, który posiadał rozległe majątki wzdłuż śląskiej granicy,
była familia Łodziców – taki
wstęp poprzedza wspomniany filmik „In hora mortis”(dodany
przez janek14speed) na YouTube.
Filmik można obejrzeć również za pośrednictwem naszej
strony www.krotoszyn.pl

Dzieñ Kobiet w Bibliotece
W czwartek 7 marca w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê ósma edycja Dnia
Kobiet zorganizowana przez krotoszyñsk¹ ksi¹¿nicê i Stowarzyszenie „Razem”.

Dodatkowe punkty
obs³ugi podatnika
W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie informuje, że w
marcu i kwietniu 2013r. w siedzibach gmin na terenie powiatu
krotoszyńskiego uruchomione zostaną OKRESOWE PUNKTY
OBSŁUGI PODATNIKA.
W punktach można będzie:
- uzyskać informację na temat rozliczenia za 2012r.,
- pobrać druki zeznań rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- złożyć zeznanie i otrzymać potwierdzenie złożenia tego dokumentu.
Okresowe punkty obsługi podatnika będą czynne od godz.
9.00 do 13.00 w następujących terminach:
· Kobylin 10.04.2013r. Remiza OSP, ul. Krobska 19
· Koźmin Wlkp. 8.04.2013r. siedziba Urzędu Miasta i Gminy
· Rozdrażew 08.04.2013r. siedziba Urzędu Gminy /sala nr 8/
· Sulmierzyce 10.04.2013r. siedziba Urzędu Miasta /sala narad/
· Zduny 10.04.2013r. siedziba Urzędu Gminy i Miasta
(us)

Urz¹d Skarbowy czynny 29 i 30 kwietnia
Urząd Skarbowy w Krotoszynie informuje, że w związku z akcją
składania zeznań rocznych w dniach 29 i 30 kwietnia 2013r. zostaną WYDŁUŻONE GODZINY PRACY URZĘDU SKARBOWEGO.
Obsługa podatników w tych dniach odbywać będzie się w godzinach od 7.00 do 18.00.

Na wstępie dyrektor Ewa Bukowska powitała przybyłych gości, w szczególności wiceburmistrza Krotoszyna Ryszarda
Czuszke i wicestarostę Krzysztofa Kaczmarka, czytelniczki biblioteki i członkinie Stowarzyszenia „Razem”.
W części artystycznej „Podwieczorek z kobitką” przygotowanej przez Stowarzyszenie
„Razem” i pracowników biblioteki, zebrani mogli usłyszeć wiersze i piosenki o kobietach, wysłuchać przebojów w wykonaniu
Anny Lewandowskiej i zespołu”
Stokrotki” oraz wzięli udział w
konkursach z nagrodami. W drugiej części spotkania zaprezentował się zespół „Chodźmy dalej”
z Zespołu Szkół w Orpiszewie,

pod kierunkiem Stanisława Szelągowskiego. Po występie burmistrz Ryszard Czuszke złożył
na ręce dyrektor Ewy Bukowskiej i prezes Elżbiety Gasztki
kwiaty z życzeniami dla wszystkich pań.
Ostatnim punktem programu
było otwarcie wystawy fotografii autorstwa Arlety Zmyślonej
„Kobiety w obiektywie”, na którą
składa się 27 zdjęć portretowych,
z profesjonalnej sesji oraz reportażowych. Wystawę oglądać
można do 2 kwietnia br.
Na zakończenie w miłej atmosferze przy kawie zebrani goście znaleźli chwilę czasu na zabawę i rozmowę.
Krystyna Talaga
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Z pytañ do burmistrza

Œmieciowa rewolucja Narada w sprawie
od lipca
obwodnicy

(eliz)

Pod koniec lutego odby³a siê kolejna narada
techniczna w zwi¹zku z opracowywanym na zlecenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Gminy i Miasta
Zduny, Gminy Cieszków, Starostwa Powiatowego
w Miliczu i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie studium obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ci¹gu drogi krajowej nr 15*.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

mieszkańców wraz z drukami deklaracji. Za śmieci zbierane bez
selekcji zapłacimy po 18 złotych za
osobę na miesiąc. Odbiór odpadów
segregowanych jest tańszy, kosztuje 12 złotych za osobę. Koszty odbioru są oszacowane na podstawie
danych statystycznych dotyczących naszego kraju, pełną wiedzę
na temat finasów zdobędziemy dopiero po uruchomieniu systemu.
Być może uda się wtedy obniżyć
opłaty czy zastosować częściowe
zwolenienia dla rodzin wielodzietnych, co wyjaśniał już burmistrz Julian Jokś, odpowiadając na pytanie
jednego z int e r n a u t ó w.
Każdy z nas
produkuje
śmieci, mieszkaniec Polski rocznie średnio około 300
kg. Deklarując selektywne zbieranie
śmieci, bierzemy na siebie
obowiązek
starannego
przeglądania
naszych odpadów. Nagrodą za to będzie oszczędność –
zapłacimy mniej – i poczucie, że
wspólnie chronimy nasze środowisko.
Bez względu na to, czy segregujemy śmieci, czy nie, nadal powinniśmy pamiętać, że zużyte baterie, sprzęt elektryczny i stare lekarstwa to odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i ich
miejsce jest w specjalnych pojemnikach. Znajdziemy je m.in. w
punkcie przeładunkowym na ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie. Baterie zbiera też większość szkół,
pojemniki na stare medykamenty
znajdziemy również w aptekach.
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Czeka nas prawdziwa rewolucja śmieciowa - w lipcu w całej Polsce rusza nowy system gospodarki
odpadami. Nasza gmina także intensywnie przygotowuje się do jego
uruchomienia. Do końca marca do
urzędu miejskiego powinny trafić
wszystkie deklaracje właścicieli i
zarządców domów i mieszkań, które posłużą do przygotowania przetargu na odbiór śmieci i zorganizowania całego systemu.
Od nowego półrocza podzielimy
się na tych, którzy podjęli decyzję o
segregacji śmieci, i tych, którzy
będą je wyrzucać bez selekcji. W
obu przypadkach trzeba
mieć własny
kubeł do gromadzenia odpadów. Osoby
niesegregujące
wyrzucą do
niego wszystko. Natomiast
"selektywni"
będą napełniali kubeł tylko
tymi odpadami,
które nie trafią
do kolorowych,
półprzezroczystych worków.
W czterech workach będą zbierać
odpowiednio: papier, szkło, odpady
zielone i tworzywa sztuczne.
Nie należy wkładać do worków
plastikowych butelek bardzo zanieczyszczonych, np. olejem silnikowym. Możemy wyrzucić opakowania po jogurtach, chemii gospodarczej, worki foliowe i wiaderka, czyste kanistry. Powinniśmy zadbać o
to, aby butelki i pojemniki były czyste – opłuczmy je. Trzeba zdjąć
nakrętki i zgnieść plastiki tak, aby
zajmowały jak najmniej miejsca,
najprościej jest przydepnąć. Są to
zalecenia znane większości osób
już segregujących odpady, korzystających z dużych pojemników
ulicznych.
Do worka na szkło będziemy
zbierać butelki i słoki szklane, bez
zawartości, czyste. Korki i nakrętki zdejmujemy i wyrzucamy tam,
gdzie jest ich miejsce, czyli do worka z plastikami lub do kubła odpadów zmieszanych. Do kubła powinny trafić także szyby, porcelana,
ceramika, kieliszki, kryształy, lustra, żarówki.
Do worka na makulaturę będzimy wrzucać tylko gazety, książki,
kartony, papier. Nie wolno gromadzić w nim tapet, papieru zatłuszczonego lub kalki. Jeśli wyrzucimy
do worka np. tekturowe teczki, należy usunąć z nich tasiemki, gumki, metalowe okucia.
Worek na odpady zielone posłuży do gromadzenia liści i innych
resztek roślinnych. Informacje ogólne o nowych zasadach śmieciowych
i zaplanowanych opłatach trafiły do

Gdzie mogê siê zg³osiæ, aby uzyskaæ informacje w sprawie wynajêcia lokalu na ulicy
Ostrowskiej ko³o stacji Statoil?
Nieruchomoœæ przy ulicy Ostrowskiej oddamy w wieloletni¹ dzier¿awê w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetragu
nie bêdzie sam lokal, tylko ca³a nieruchomoœæ z
wszystkimi jej elementami. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w wydziale gospodarki
przestrzennej naszego urzêdu osobiœcie lub telefonicznie 62 7 227 477.

Oprócz przedstawicieli zleceniodawców w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z oddziałów w Poznaniu i
we Wrocławiu. Obecni także pracownicy biura projektowego Klotoida, którzy przygotowują studium, omówili aktualne zaawansowanie prac projektowych.
Przedstawili wstępne uzgodnienia przyrodnicze z regionalnymi
dyrekcjami ochrony środowiska
w Poznaniu i we Wrocławiu.
Uzgodniono, że w najbliższym czasie poznański oddział
GDDKiA zorganizuje spotkanie
wszystkich stron porozumienia z
udziałem biura projektowego
oraz przedstawicieli regionalnych dyrekcji z Poznania i Wro-

cławia. Omówiona zostanie wówczas całość spraw związanych z
uwarunkowaniami przyrodniczymi przebiegu proponowanych
tras obwodnicy.
Podczas lutowego spotkania,
w związku z rozpoczęciem prac
studyjnych trasy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej
nr 36, projektant omówił też
wstępnie potencjalne przebiegi
korytarzy tej drogi.
(mm)
* Pełna nazwa studium ”Studium
korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
wraz z materiałem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 15”

Dlaczego w Krotoszynie niektóre drogi zosta³y zmienione na jednokierunkowe? Czy tylko po to, ¿eby mo¿na by³o zrobiæ na nich miejsca do parkowania?
P³atne. Tylko UM siê cieszy, bo parê z³otych z parkomatu wleci do kasy gminy. No i kiedy w koñcu zamiast œwiate³ na Raszkowskiej bêdzie rondo! Te œwiat³a powoduj¹ najwiêksze korki. Organem zarz¹dzaj¹cym ruchem na terenie
ca³ego powiatu krotoszyñskiego jest starosta,
który decyduje m.in. o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na danych odcinkach dróg. Nie
wiem, jakie drogi ma Pan na myœli. W ostatnim
czasie na drogach gminnych nie wprowadzaliœmy takich zmian, a ulica np. S³odowa czy Piastowska to drogi powiatowe. Pieni¹dze ze strefy
parkowania na ulicach powiatowych wêdruj¹ do
kasê powiatu. W kwestii sygnalizacji œwietlnej z posiadanych przez nas informacji wynika, ¿e
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad
oddzia³ w Poznaniu, zarz¹dca drogi krajowej nr
36, nie planuje przebudowy skrzy¿owania ulic
Raszkowskiej z Pukackiego i WiêŸniów Politycznych.
Wiem, to nie droga gminna, ale czy mo¿na zrobiæ na ulicy Ostrowskiej, od skrzy¿owania na Sulmierzyce 70km/h?
Chodnik ma barierki odgradzaj¹ce ci¹g pieszy, wiêc bezpieczeñstwo by³oby zachowane, a
wy¿sza prêdkoœæ na wylotówce na pewno
usprawni³aby ruch wyje¿d¿aj¹cych z miasta. Codziennie tamtêdy je¿d¿ê i wiem, ¿e taka prêdkoœæ przez kierowców jest zachowywana (chocia¿ to teren zabudowany). Jest pan na stanowisku i prêdzej pos³uchaj¹ pana ni¿ zwyk³ych ludzi. Podniesienie dopuszczalnej prêdkoœci w terenie zabudowanym - gdzie ustawowo obowi¹zuje ograniczenie do 50 km/h – mo¿e wp³yn¹æ
na obni¿enie bezpieczeñstwa pieszych i rowerzystów w tym rejonie. Na obszarze, o którym
mówimy, znajduj¹ siê przystanki autobusowe,
przejœcia dla pieszych, zak³ady us³ugowe, sklepy. Jest tu spory ruch drogowy, dla poprawy
bezpieczeñstwa policja ustawia na tym odcinku
patrole drogowe. Moim zdaniem Pani sugestia
jest niew³aœciwa.
Otrzyma³em nakaz p³atniczy z nr konta,
na które wp³acaæ pieni¹dze. Proszê o wyjaœnienie, jakie dane mam uj¹æ w przekazie i za
co jest ta wp³ata.
Nie wiem, kim Pan jest, i nie wiem, czego
dotyczy sprawa. Proszê o kontakt z wydzia³em
finansowym naszego urzêdu, najlepiej z pani¹
Wiolet¹ KaŸmierczak, zastêpczyni¹ naczelnika
wydzia³u, telefon 62 722 74 30.
Nie rozumiem dlaczego w przedszkolach
w naszym mieœcie, w grupach 26 osobowych,
s¹ po dwie,a nawet trzy panie (nauczycielki,opiekunki), a na wiosce jest jedna pani i
pomoc, która ma te¿ inne obowi¹zki i nie zawsze s³u¿y pomoc¹. Czy nauczycielka jest w
stanie ogarn¹æ, choæby wzrokiem, wszystkie
dzieci? By³am œwiadkiem sytuacji, kiedy dzieci zosta³y same na oko³o 5 minut. W tym czasie mo¿e siê du¿o wydarzyæ... Czy naprawdê
nie ma mo¿liwoœci zatrudnienia odpowiedniej
osoby, choæby na sta¿ b¹dŸ pó³ etatu?
Ka¿demu oddzia³owi przedszkolnemu, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej, zapewniaj¹cemu dzieciom opiekê 5 godzin
dziennie, przydzielona jest jedna nauczycielka
oraz pracownik obs³ugi, tzw. woŸna oddzia³owa
na pó³ etatu. Oddzia³y, które zapewniaj¹ dzieciom
opiekê d³u¿ej ni¿ 5 godzin dziennie: 7, 8, 9 a nawet 10 godzin, zatrudniaj¹ dwie nauczycielki i
pracownika obs³ugi na ca³y etat. W oddzia³ach
integracyjnych zapewniaj¹cych opiekê zarówno
dzieciom zdrowym, jak i tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zatrudnione s¹ równolegle dwie nauczycielki i pracownik obs³ugi. Liczba dzieci w tych grupach nie mo¿e przekroczyæ
20. Dziêkujê za baczn¹ obserwacjê rzeczywistoœci i proszê, by wszelkie sytuacje, w których
stwierdzony zostanie brak opieki i nadzoru nad
dzieæmi, zg³aszany by³ bezpoœrednio do dyrektorów kieruj¹cych prac¹ szkó³ i przedszkoli. Pozwoli to z pewnoœci¹ unikn¹æ niedomówieñ i
zapewni pe³ne bezpieczeñstwo naszym dzieciom.
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Ósmy raz teatr

KrotoFEST po raz pierwszy

Już po raz ósmy w Zespole
Szkół nr 2 z OI na pl. Szkolnym
odbył się Przegląd Małych Form
Teatralnych.
Śnieg i ślizgawice na drogach
zatrzymały kilka zgłoszonych do
przeglądu zespołów
w domu, reszcie
uczestników udało
się bezpiecznie dojechać. Występujące
zespoły klasowe zabrały widzów w sceniczną podróż do
krain realnych i z
wyobraźni. Żywiołowe pierwszaki dynamicznie zatańczyły i
opowiedziały o mieszkańcach
afrykańskiej dżungli. Pantomima
klasy trzeciej na motywach baśni
z tysiąca i jednej przypomniała
przygody Ali Baby i rozbójników.
Nieco starsi aktorzy z pasją zainscenizowali historię mitycznego Syzyfa. Młodzi aktorzy z SP 4
zauroczyli widzów losami biednej sierotki i kozuchy-kłamczuchy. Aktorzy z Roszek wystąpili
z pouczającym przedstawieniem
„Więcej kultury w szkolne mury”.
Szkoła Podstawowa nr 5 z Ostrowa Wielkopolskiego przygotowała zmodyfikowaną inscenizację
wiersza o leniu na tapczanie.
Inna klasa ostrowskiej szkoły
zaprezentowała perypetie gry-

Jedn¹ z ciekawszych imprez otwartych, które czekaj¹ krotoszynian w
sezonie letnim, bêdzie KrotoFEST - Festiwal Aktywnych S¹siadów, nowa
forma wspólnej zabawy licznych organizacji, samorz¹du i wszystkich
chêtnych mieszkañców.
zacje i stowarzyszenia działajace w gminie. Nowa impreza będzie wspólnym dziełem samorządu, jego jednostek organizacyjnych, rad osiedli i lokalnych
stowarzyszeń, okazją do zaprezentowania swojego dorobku i
sąsiedzkich pogaduszek przy
kawie w letniej kawiarence.
Dla młodszych zorganizowane
zostaną podwórkowe "zabawy z
myszką", dla wszystkich – wystawy, prezentacje multimedialne,
koncerty lokalnych muzykówamatorów. W podwórkowym kinie
wyświetlony zostanie nakręcony
w Krotoszynie film "Przesyłka" w
reż. Doroty Latour, na stoisku bibliotecznym wymienimy książki.
Porozmawiamy o naszej gminie z
urzędnikami zajmującymi się fi-

nansami, sprawami komunalnymi i planami rozbudowy. Fachowcy będą udzielali porad na temat
zdrowego stylu życia, pomysłowi
mieszkańcy przedstawią swoje
wizje przyszłości miasta. Będzie
sympatycznie, wesoło, gwarnie i
bardzo pożytecznie.
Podczas KrotoFESTU zostanie zaprezentowane oficjalnie
nowe logo naszej gminy. Dokładny program imprezy jest jeszcze
ustalany, ze szczegółami mieszkańcy będą mogli zapoznać się w
kolejnych tygodniach.
KrotoFESTU nie należy mylić
z Dniami Krotoszyna, które mają
tradycyjną formę festynowo-rozrywkową, w tym roku odbędą się
w ostatni majowy weekend - od 24
do 26 maja.
(eliz)

fot. archiwum

Liczymy nawet na to, że będzie to najbardziej interesująca
propozycja dla ogółu krotoszynian.
KrotoFEST zaplanowany został na 8 czerwca. Inauguracyjne – bo zaplanowanej jako doroczna – wydanie nowej imprezy odbędzie się na ulicy Rynkowej i Małym Rynku. Na czas zabawy teren zostanie wyłączony
z ruchu ulicznego. Pomysł na
KrotoFEST wynika z nowej strategii promocji naszej gminy. Zakłada ona, że wartościowym i
wartym podkreślenia elementem naszego małego społeczeństwa, elementem, którym możemy się chwalić i budować na nim
porozumienie z wszystkimi
mieszkańcami, są liczne organi-

W dniu 13 marca w Domu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w
Krotoszynie wspólnie z Urzędem
Miejskim w Krotoszynie oraz gospodarzem obiektu, zorganizowali i przeprowadzili eliminacje
rejonowe „Konkursu wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej” szkół
ponadgimnazjalnych z powiatów
jarocińskiego i krotoszyńskiego.
Do konkursu zgłosiło się 6 zespołów, w tym 3 z Krotoszyna.
Uczestnicy mieli do wypełnienia
test składający się z 40 pytań.
Burmistrz Krotoszyna jako
Szef Obrony Cywilnej Miasta i
Gminy Krotoszyn, w ramach popularyzacji celów i zadań obrony cywilnej, ufundował cenne
nagrody dla najlepszych zawodników i drużyn.
Wszyscy uczestnicy konkursu
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wykazali się dobrą znajomością
zagadnień obrony cywilnej, jednak ktoś musiał wygrać. W tym
roku zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 z Jarocina, którzy będą reprezentować nasz rejon w zawodach regionalnych w dniu 10
kwietnia 2013 r. w Jarocinie. W
kategorii indywidualnej najlepszym okazał się uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego w Jarocinie
Maciej Krawczyk.
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy w kategorii indywidualnej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestniczącym drużynom wręczono dyplomy, a ich
opiekunom podziękowania za
przygotowanie drużyn do kon(az)
kursu.

cześnionym przedstawieniem
„Czerwony Kapturek”. Każdy
zespół został obdarowany tajemniczą wielką torbą, dyplomem,
pamiątkową maską teatralną
oraz słodyczami. Po trudach występu artyści wraz z opiekunami
zostali zaproszeni na poczęstunek.
Honorowy patronat nad imprezą objęli wielkopolski kurator
oświaty oraz burmistrz Krotoszyna. Sponsorzy przeglądu:
Bank Spółdzielczy, Intermarche,
Dino Polska, ZOZ „Medical”, PPH
„Ewa” SA, Piekarnia Brykczyński oraz pp. Daria i Zbigniew Głodasowie, p. Monika Streubel i
p.Justyna Tomza.
(zs)

Spotkanie ze stra¿akami

fot. archiwum

fot. archiwum

Konkurs wiedzy
Przetarg
z zakresu Obrony Cywilnej na cmentarz
9 stycznia ogłoszono przetarg na budowę cmentarza
komunalnego w Durzynie.
Przetarg dotyczył pierwszego
etapu robót, który obejmuje
między innymi wykonanie
drogi dojazdowej i manewrowej do parkingu, budowę ścieżek cmentarnych i chodników,
wykonanie placu wokół przyszłego budynku kaplicy. Wybudowane zostanie przyłącze
wodociągowe oraz kanalizacyjne. Roboty wymienione w
przetargu obejmują również
wykonanie instalacji elektrycznej: linii zasilających i
oświetlenia zewnętrznego.
Teren zostanie ogrodzony i
wyposażony w elementy małej architektury.
Na przetarg wpłynęły
cztery oferty, złożyły je:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MAL -POL z
Krotoszyna, Gembiak-Mikstacki sp.jawna, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DROBUD SA z Jarocina oraz
SKANSKA SA z Warszawy. Za
najlepszą uznano ofertę spółki Gembiak-Mikstacki.
Jeden z uczestników przetargu odwołał się od decyzji
zamawiającego do Krajowej
Izby Odwoławczej w Warszawie. Postępowanie zostało
zawieszone do czasu wyja(mm)
śnienia.

maśnego księcia szukającego
żony. Potem klasa II szkoły na
Błoniu przedstawiła zabawne higieniczne „Porady Wróżki Dobrej
Rady”. Przegląd zakończyli ich
starsi koledzy z klasy IV uwspół-

Strażacy z OSP Biadki odwiedzili przedszkole w Biadkach. Opowiedzieli dzieciom, czym się zajmują strażacy. Pokazali maluchom, jak udziela się pierwszej
pomocy oraz jak wygląda ubiór
strażaka.
Dzieci zobaczyły, co znajduje
się w torbie ratownika R-1. Prezes OSP Darian Paszek w imieniu biadkowskich strażaków
wręczył przedszkolakom kamizelki odblaskowe z napisem
„Mały strażak z OSP Biadki”,
dzięki którym dzieci będą widoczne i bezpieczne podczas spacerów. Kamizelki od razu zostały przetestowane - grupa przedszkolaków wraz z opiekunkami
wybrała się na zwiedzanie miejscowej remizy. W remizie każdy

mógł siąść w wozie strażackim
oraz przyjrzeć się wyposażeniu
strażackich aut.
Dzieci podziękowały strażakom za spotkanie i poświęcony
czas, wręczając pamiątkowy dyplom. Dopytywały się również,
kiedy mogą ponownie przyjść w
odwiedziny :)
- Byłem zaskoczony wiedzą
dzieci. One doskonale znają numery telefonów do straży, policji, pogotowia a nawet numer
alarmowy 112 i co najważniejsze wiedzą, kiedy trzeba ich
użyć – stwierdził po wizycie
przedszkolaków prezes biadkowskiej OSP. - Nasza remiza
jest otwarta dla wszystkich gości tych młodszych i tych star(dar)
szych.
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Rewitalizacja coraz bli¿ej
15 marca w krotoszyñskim magistracie burmistrz Julian Jokœ oraz
Krzysztof Antczak,
dyrektor poznañskiego
oddzia³u Banku Gospodarstwa Krajowego,
podpisali umowê, zgodnie z któr¹ BGK udziela
gminie po¿yczki w
wysokoœci 8.112.300 z³
w ramach inicjatywy
JESSICA na realizacjê
rewitalizacji centrum
Krotoszyna.
Podczas spotkania burmistrz
wspomniał, że najprawdopodobniej
po raz ostatni rynek był przebudowywany przed wojną, a rewitalizacja będzie trochę powrotem do korzeni. Burmistrz zdementował pogłoski o całkowitym zamknięciu
rynku, jednak jak powiedział –
pierwszeństwo dajemy pieszym.
Podkreślał, że zwiększeniu ulegnie
ilość miejsc parkingowych.
Franciszek Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej, wyraził nadzieję, że w nurt rewitalizacyjny włączą się też właściciele kamienic, którzy również
mogą skorzystać z pożyczek w ramach programu JESSICA.
Przypomnijmy, że rewitalizacja
śródmieścia Krotoszyna została

fot. Monika Menzfeld-Czubak

nie Finansowym, wniosek zyskał
pozytywną opinię BGK. Umowę
podpisano 15 marca br. Nadzór inwestorski nad realizacją rewitalizacji pełnić będzie firma DROMOST
Włodzimierza Frąckowiaka z Krośnic. Firmę wyłoniono w drodze
przetargu.

wpisana w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 20052014. W 2007 roku opracowano
koncepcję rewitalizacji nieruchomości i centrum Krotoszyna. Zakres prac, zgodnie z opracowaną
koncepcją, zakładał modernizację
nawierzchni ulic, renowację elewacji budynków i dachów, wykonanie
małej architektury i zieleń, jak również wymianę sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz oświetlenia ulicznego.

rakter. Przy okazji prowadzonych
prac urządzono również zielony
skwerek obok Muzeum Regionalnego, utworzone zostały dodatkowe miejsca odpoczynku oraz ścieżki. Ulica zyskała nowe oświetlenie
w postaci stylizowanych lamp.
W marcu 2011 roku podpisano
umowę ze zdunowską firmą Stanisławski na wykonanie projektu
budowlanego rewitalizacji centrum
- kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi oraz
wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na
budowę. Pełnobranżowa dokumentacja obejmująca: Rynek, Mały Rynek, pl. Jana Pawła II, ul. Zdunowską na odcinku od Rynku do ul.
Piastowskiej, Kaliską, Gołębią, Piekarska, Wąską, Klasztorną, Farną

Jednym z elementów rewitalizacji była zakończona w 2011 roku
modernizacja ulicy Rynkowej wraz
z zagospodarowaniem zieleni na
przyległym terenie. Ulicę przebudowano gruntownie. Rynkowa zyskała nawierzchnię z kostki granitowej
i została zamknięta dla ruchu kołowego, zyskując spacerowy cha-

i Kaszarską, była gotowa w czerwcu 2012 roku. W tym samym czasie
miasto i gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
Dwa miesiące później złożono
wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego o udzielenie pożyczki
w ramach inicjatywy JESSICA.
Wniosek został poddany weryfikacji merytorycznej, prawnej i finansowej. Zakres rewitalizacji został
ograniczony w stosunku do dokumentacji i będzie obejmował: Rynek, Mały Rynek, pl. Jana Pawła II,
ul. Zdunowską na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, Wąską,
Klasztorną, Farna na odcinku od
Rynku do ul. Gołebiej.
Podczas tegorocznej, lutowej
sesji RM, po wprowadzeniu zmian
w budżecie oraz w Wieloletnim Pla-

Aktualnie przygotowywany jest
wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia dot.
realizacji rewitalizacji. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy przypadną najprawdopodobniej na II kwartał br. Rynek
w nowej odsłonie będziemy mogli
podziwiać pod koniec przyszłego
roku, wtedy przewidywane jest zakończenie całego zadania.
Po rewitalizacji główny wjazd
na rynek będzie od ulicy Kościuszki, wyjazd zaś – w ulicę Koźmińską.
Nie zmniejszy się liczba miejsc parkingowych na Rynku i Małym Rynku. Północno-zachodnia część Rynku zostanie wyłączona z ruchu, zamknięty zostanie odcinek drogi od
ul. Zdunowskiej do Piastowskiej.
Zmiana kierunku ruchu nastąpi na
Piekarskiej, co umożliwi dojazd do
ul. Koźmińskiej również ul. Piekarską, Farną, Kaszarską. Zamknięty zostanie fragment ulicy
Farnej na odcinku od Rynku do Gołębiej.“Przy okazji rewitalizacji wymieniona zostanie instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Centrum
zyska też nowe oświetlenie oraz
nawierzchnię z płyt kamiennych
(kostka). Nawierzchnie ulic Zdunowskiej i Farnej będą nawiązywały wyglądem do ul. Rynkowej.
(ww, mm)

Sprzęt do zabezpieczania
miejsc wypadku otrzymało 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krotoszyńskiego: OSP Krotoszyn I, OSP Kobylin, OSP Rozdrażew, OSP Baszków, OSP Sulmierzyce, OSP Wałków.
Uroczystość przekazania odbyła się 8 marca w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krotoszynie. Strażacy-ochotnicy
otrzymali zestawy, w skład których wchodzą: lampy flary diodowe, pachołki, znaki ostrzegawcze
i lizaki do kierowania ruchem
(wartość zestawu – 856,32 zł).
Zestawy przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Obecny na spotkaniu dyrektor kaliskiego WORD
Stanisław Piotrowski podkreślał,
jak ważne jest bezpieczeństwo
osób biorących udział w akcjach
ratowniczych. Krzysztof Grabow-

ski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP w Poznaniu zapewniał,
że będzie czynił starania o kolejne środki na doposażenie straży
pożarnych.
W imieniu obdarowanych
strażaków nie tylko za sprzęt, ale
i za wieloletnią współpracę z
WORD podziękował Edward Kozupa, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Do podziękowań przyłączyli się obecni na spotkaniu burmistrzowie
gmin, do których trafiły zestawy.
W spotkaniu uczestniczyli:
Franciszek Marszałek, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej w krotoszyńskim
UM; Stanisław Szczotka, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego; Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina Wielkopolskiego,

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Sprzêt dla stra¿aków-ochotników

Mirosław Sikora, z-ca burmistrza
Kobylina, Mariusz Dymarski, wójt
Rozdrażewa, Piotr Kaszkowiak,

burmistrz Sulmierzyc, Henryk
Szkudłapski, wiceprezes OP ZOSP
RP i radny powiatowy; Mariusz

Przybył, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Krotoszynie.
(mm)
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W ho³dzie bohaterom
powstania styczniowego

www.is.krotoszyn.pl

Pamiêci ¿o³nierzy wyklêtych

fot. archiwum

Na wstępie dyrektor Helena
Kasperska powitała przybyłych
gości. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta Krzysztof Kaczmarek
oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Jerzy Janicki.
Wieczornica została zorganizowana przez muzeum. Złożyły
się na nią: prelekcja historyka i
kustosza muzeum, Daniela
Szczepaniaka na temat udziału
Wielkopolan i krotoszynian w powstaniu w 1863 r. oraz występ
Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie,
przygotowany przez dyrektora
szkoły, Marka Olejnika, pod ba-

tutą Małgorzaty Zuchowicz. Chór
wykonał 8 pieśni, śpiewanych w
okresie powstania styczniowego,
z których jedną, ostatnią "Jak to
na wojence ładnie", chór wykonał
wspólnie z obecnymi na sali gośćmi.
Zwieńczeniem wieczornicy
było wspólne obejrzenie wystawy
"Krotoszynianie w Powstaniu
1863", która składa się z dwóch
zasadniczych części. Pierwsza
obrazuje udział mieszkańców
ziemi krotoszyńskiej w powstaniu w 1863 r., m.in. zdjęcia powstańców, mogił na cmentarzach
w naszym powiecie oraz wykaz
(z pewnością niepełny) mieszkańców z powiatu krotoszyńskiego, biorących udział w walkach

"20 Krotosów"
z Genera³em Langiewiczem

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wyemitowany został pamiątkowy bon
miejski - banknot o symbolicznym nominale "20 KROTOSÓW"
upamiętniający generała Mariana Langiewicza, dyktatora powstania, który urodził się i wychował w Krotoszynie.
Banknot sygnowany herbem
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miasta, podpisem Burmistrza
Krotoszyna oraz specjalnym herbowanym hologramem, wyemitowany został w limitowanym nakładzie 500 sztuk.
Tą cenną, numizmatyczną
pamiątkę kolekcjonerską można
kupić w krotoszyńskim Muzeum
Regionalnym przy Małym Rynku
(helka)
1 (cena 20,00 zł / szt.)

lub działających w różny sposób
na rzecz powstania, który zawiera 84 nazwiska.
Byli to ludzie pochodzący z
różnych warstw społecznych,
ziemianie, rzemieślnicy, urzędnicy, inteligencja, uczniowie i studenci, duchowni, chłopi i wiejscy
parobcy. 11 z nich, poległo, 8 zostało zesłanych na wieloletnią
katorgę na Syberii. Wśród ochotników do powstania, kierowanych zapewne ideą walki "Za
wolność naszą i Waszą", znajdowali się także Niemcy, np. Robert
Schumacher i Richard Schirach
- gimnazjaliści z Krotoszyna,
Hermann Will z Henrykowa, Lär
Anton z Krotoszyna i baron Theodor von Seydewitz - niemiecki
arystokrata, przyjaciel Polaków,
mieszkający przez kilka lat w
Kuklinowie.
Druga część wystawy poświęcona jest urodzonemu w Krotoszynie w 1827 r. Marianowi Langiewiczowi - bohaterowi walk o
wolność Ojczyzny, uczestnikowi
i przywódcy powstania styczniowego.
Ponadto na wystawie zaprezentowano egzemplarze broni
palnej i białej z tego okresu oraz
reprodukcje prac malarskich
Artura Grottgera cykli: "Polonia"
(1863) i "Lituania" (1864-1866).
Wystawa czynna do 30 kwietnia
(helka)
br.

Zjazd kole¿eñski
Seminarium
Nauczycielskiego
Zjazd Absolwentów by³ego Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie - 29
czerwca o godz. 11.00. Komitet organizacyjny zjazdu serdecznie zaprasza
na spotkanie przyjació³ i chwile wspomnieñ. Spotkanie odbêdzie siê w budynku by³ego seminarium i liceum,
obecnie Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 83. W programie
spotkania m.in. zwiedzanie szko³y,
spotkania klasowe, wspólny obiad w
restauracji Pod Szyszkami i zapalenie
zniczy na grobach zmar³ych profesorów szko³y. Zg³oszenia uczestnictwa
przyjmowane s¹ do 30 kwietnia br.,
wp³aty na konto kosztów uczestnictwa - do 15 maja 2013 r. Zg³oszenia
mo¿na przes³aæ drog¹ emajlow¹ na
adres: ninakajtek@interia.eu lub elzak2@wp.pl. Informacji telefonicznych udzielaj¹: Wies³aw Skotarek, tel.
698 633 069 i 604 497 374 oraz Urszula W³odarczyk 668 093 363 i 62
722 81 51.

fot. archiwum

7 marca br. w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Hieronima £awniczaka w Krotoszynie odby³a siê wieczornica upamiêtniaj¹ca 150 rocznicê wybuchu powstania styczniowego i udzia³u mieszkañców powiatu
krotoszyñskiego w zbrojnym zrywie niepodleg³oœciowym.

Stowarzyszenie Salon Republikański oraz I LO w Krotoszynie zorganizowały spotkanie z
okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca
w sali multimedialnej I LO około
50 uczniów miało okazję poznać
sylwetki Żołnierzy Wyklętych
przedstawione w kilkunastominutowych wystąpieniach.
Sylwetkę rotmistrza Witolda
Pileckiego prezentował Piotr Mikołajczyk. O Danucie Sędzikównie "Ince" mówiła Ilona Suchodolska. Sylwetki lokalnych żołnierzy
podziemia niepodległościowego
przedstawił Sebastian Świst.

Prelekcje ilustrowane były
przygotowanymi przez prelegentów prezentacjami multimedialnymi, poprzeplatane utworami
muzycznymi oraz filmikami nawiązującymi do żołnierzy wyklętych.
Po spotkaniu uczestnicy przeszli pod tablicę poświęconą ofiarom terroru komunistycznego,
wiszącą na budynku, który dawniej był siedzibą lokalnego UB i
gdzie więziono, męczono i zabijano polskich bohaterów. Tam
złożono kwiaty i zapalono znicze,
oddając hołd pomordowanym.
(piomi)

Zaproszenie na wystawê
„Krotoszynianie w Powstaniu
Styczniowym”
W ramach obchodów 150.
rocznicy powstania styczniowego Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie przygotowało wystawę upamiętniającą udział mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego w tym
największym z polskich XIXwiecznych powstań narodowych
skierowanych przeciwko Rosji.
Znajdują się na niej, między
innymi, oryginalne egzemplarze
prasy francuskiej i niemieckiej z
1863 r. z rycinami przedstawia-

jącymi działania oddziału Mariana Langiewicza, najsłynniejszego z krotoszynian - uczestników
powstania, oryginalne XIXwieczne świadectwa urodzenia
Mariana Langiewicza i jego ojca
Wojciecha, fotografie innych
mniej znanych powstańców, zdjęcia grobów weteranów powstania z terenu powiatu oraz egzemplarze broni z tego czasu.
Wystawę można oglądać do
końca kwietnia bieżącego roku.
(helka)

Wakacje z jêzykiem angielskim
Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie
w Krotoszynie informuje, że w
dniach od 1 do 19 lipca 2013 r.
( 3 tygodnie) zostanie zorganizowany letni kurs języka angielskiego.
Zajęcia w odrębnych grupach wiekowych tj. dla młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych, zawodowych,
licealnych i technicznych po-

prowadzą nauczyciele z USA
oraz nauczyciele i młodzież z
Krotoszyna.
Zajęcia odbywać się będą w
Gimnazjum Nr 4 przy ul. 23
stycznia 20 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku.
Więcej informacji i zapisy
pod numerami telefonów
609 835 966, 502 156 866, 503
192 873.
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Bilardowe zmagania

fot. archiwum

P³ywacy
KS Krotosz
w Berlinie

10 marca w Krotoszyńskim
Centrum Bilardowym Bila 38 bilardzistów rozpoczęło kolejny sezon Wielkopolskiej Młodzieżowej
Ligi Bilardowej.
Liga składa się z pięciu kolejnych turniejów. W rozgrywkach
o tytuł mistrza Wielkopolski
wzięli udział zawodnicy z UKS
Bila, Szkoły Podstawowej w
Baszkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,
Bili Krotoszyn i Akademii Bilardowej Rokietnica. Opiekę nad
turniejem sprawowali sędziowie
Polskiego Związku Bilardowego:
Ilona i Paweł Galejowie. Pojedynki rozgrywano w konkurencji 8
bil w trzech grupach wiekowych:
pupile (chłopcy szkoła podstawowa), juniorki i juniorzy (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).
Najwięcej emocji dostarczyły
mecze dziewcząt. Agnieszka Kolecka z Akademii Bilardowej Rokietnica, po przegraniu pierwszego meczu w następnych pokonywała kolejno zawodniczki z
UKS Bila. W finale spotkała się z
bardzo dobrą Magdą Konrady
(UKS Bila). Pokonała ją 3:2 i za-

jęła pierwsze miejsce. Drugie
miejsce przypadło Magdzie, a
trzecie zajęły: Weronika Karwik
(UKS Bila) i Milena Malicka
(Akademia Bilardowa Rokietnica).
W kategorii pupili również
zwyciężył wychowanek Radka
Babicy, Krzysztof Kaczmarek z
Rokietnicy, gładko pokonując w
finale Dominika Piszczka 3:0.
Trzecie miejsca zajęli: Patryk
Dudek i Miłosz Mądroszkiewicz
(obydwaj UKS Bila). W kategorii
juniorów zwyciężył Czarek Jarosz (Bila Krotoszyn), drugie
miejsce zajął Karol Wiatrak
(UKS Bila) a trzecie Piotr Swora
i Daniel Mądroszkiewicz (obydwaj UKS Bila). Gratulujemy!
Następny turniej zaplanowano
(pagal)
na 19 maja.

Szkó³ka Bilardowa w Krotoszynie
poszukuje dziewcz¹t i ch³opców ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów
chêtnych do nauki gry w bilard –
wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ,
dzwoni¹c pod nr tel. 603 178 666 i
605 618 555.

Konrad w bardzo dobrej formie
Konrad Powroźnik, pływak KS
KROTOSZ, podczas Zimowych
Mistrzostw Polski 16-latków, które odbywały się w dniach od 8 do
10 marca w Gliwicach, zakwalifikował się do dwóch finałów B na
200m stylem klasycznym i 400m
stylem zmiennym oraz do finału
A na 200m stylem zmiennym.
Pierwszego dnia mistrzostw
krotoszynianin startował na
400m stylem zmiennym i w eliminacjach z pierwszym czasem
4:42,31 dostał się do finału. W finale popłynął znakomicie i skończył konkurencję jako drugi, z czasem 4:39,60. Ustanowił jednocześnie dwa rekordy Polski: seniorów
i juniorów młodszych niesłyszących.
Drugiego dnia mistrzostw Konrad startował w dwóch konkurencjach odbywających się jedna po
drugiej: na 200m stylem klasycznym - wynik 2:30,21 i 200m stylem
zmiennym - 2:12,42. W obu prze-

szedł do finałów. Popołudniowe finały były dla młodego pływaka
wielkim obciążeniem, gdyż konkurencje te również odbywały się zaraz po sobie. Dystans 200 m stylem klasycznym Konrad przepłynął rozważnie, zbierając siły na
drugi, 200 m stylem zmiennym,
który pokonał znakomicie. Uzyskał wynik zbliżony do tego z eliminacji, 2:12;90, i zajął 8. miejsce.
Ustanowił przy tym kolejne trzy rekordy Polski zawodników niesłyszących: rekord seniorów oraz
dwa w kategorii juniorów starszych.
Trzeciego dnia zawodnik Krotosza wystartował na dystansie
1500m stylem dowolnym i z czasem 17:14,64 zajął 19. miejsce.
W mistrzostwach wzięło udział
359 zawodników ze 114 klubów z
całego kraju. Podczas zawodów
Konrad Powroźnik ustanowił swoje życiowe rekordy. Był jedynym
zawodnikiem niesłyszącym. (figa)

Patryk Gromski i Adrian
Gromski- pływacy KS Krotosz w
dniach od 1 do 3 marca przebywali w Berlinie biorąc udział w
Międzynarodowych Zawodach
Pływackich. W zawodach uczestniczyli przedstawiciele 118 klubów z Europy: Belgii, Czech, Danii, Francji, Norwegii, Szwecji,
Węgier, Niemiec, Polski.
Wśród rówieśników z Europy
(rocznik 2003) Patryk Gromski
zaprezentował się bardzo dobrze.
Wyniki Patryka:
-4 miejsce na 100m stylem klasycznym
-6 miejsce na 50m stylem dowolnym
-6 miejsce na 100m stylem dowolnym
-7 miejsce na 50 m stylem klasycznym
-8 miejsce na 100m stylem motylkowym
-10 miejsce na 50m stylem motylkowym
Wśród 118 klubów Europy KS
Krotosz dzięki osiągniętym wynikom uplasował się na 43 miej(figa)
scu.

Tenisiœci sto³owi grali w Bo¿acinie

fot. archiwum
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Pod koniec lutego w Bożacinie odbył się turniej tenisa stołowego zorganizowany przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Krotoszynie. Nagrody dla najlepszych pingpongistów ufundowali Franciszek Marszałek, radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Maria Wygralak
sołtys Bożacina. W zawodach
wzięło udział 46 osób.
Klasyfikacja turnieju tenisa
stołowego:
Seniorki: 1 Dominika Szczotka Bożacin, 2 Honorata Dąbrowska,

3 Anna Dąbrowska obie Kobierno, 4 Paulina Robak Bożacin.
Seniorzy: 1 Krystian Polowczyk,
2 Janusz Majewski obaj Bożacin,
3 Henryk Kurzawski - Krotoszyn,
4 Mareik Młynarz - Roszki.
Uczennice szkół podstawowych:
1 Julia Talaga - Wielowieś, 2 Martyna Skrzypczak, 3 Karolina Młynarz obie Roszki, 4 Anastazja
Brylewska - Bożacin. Uczniowie
szkół podstawowych: 1 Dominik
Talaga - Wronów, 2 Jan Olszewski - Bożacin, 3 Dawid Szczurek
- Roszki, 4 Adrian Radojewski Wronów.

Turniej Minisiatkówki Dziewcz¹t w SP 8
Z okazji Dnia Kobiet, 7 marca w Szkole Podstawowej nr 8
odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Krotoszyna.
W Ósemce spotkały się drużyny MKS MOS Śrem, SP w Jankowie Przygodzkim, Piasta Krotoszyn i gospodarza Polonu Krotoszyn. Turniej rozegrany został
w dwóch kategoriach: dwójek i
trójek. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, po cztery drużyny w każdej kategorii. Po rozegraniu meczów eliminacyjnych
w grupach, rozegrano finały o
miejsca 1 - 4 i miejsca 5 - 8.
W kategorii dwójek wygrała
drużyna SP z Jankowa Przygodzkiego II, kolejne miejsca zajęły
Piast I, Śrem I, Polon II i I, Piast II,
SP Janków I, Śrem II.
Drużynę Polonu trenuje Emilia Smyczyńska. - Dzięki turniejowi wiemy, w którym jesteśmy
miejscu i nad czym musimy jeszcze popracować. Jestem bardzo
zadowolona z dziewcząt jak się
zaprezentowały na turnieju –
powiedziała po rozgrywkach
trenerka, oceniając jednocze-

Reprezentantki UKS Polon I z trenerem

śnie poziom turnieju jako bardzo wysoki.
W kategorii trójek, po zaciętym spotkaniu zwycięzcą został
Janków Przygodzki II, a na drugim
miejscu uplasował się Polon I. Pozostałe miejsca zajęły drużyny
Piast I, Janków Przygodzki I, Śrem
I, “Polon II, Śrem II i Piast II.
Drużyna Polonu dziewcząt, która zajęła II miejsce wystąpiła w
składzie: Joanna Sitarz, Zuzanna
Łęcka, Katarzyna Marszałek, Oliwia Gola. Trenujący je Hubert Wro-

nek stwierdził, że jego podopiecznym zabrakło troszeczkę szczęścia, aby stanąć na najwyższym
stopniu podium, gdyż umiejętnościami nie odbiegały od zwyciężczyń.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale, a pozostałe
dyplomy uczestnictwa. MVP otrzymały nagrody rzeczowe. Z okazji
Dnia Kobiet organizatorzy przygotowali dla zawodniczek również
słodkja niespodziankę.
(hube)

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.
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Marsz dla zdrowia i urody

Zostaw 1% w gminie Krotoszyn

9 marca z okazji Dnia Kobiet na krotoszyñskim rynku odby³a siê akcja
Kobietki dla Sylwetki promuj¹ca aktywnoœæ ruchow¹ wœród kobiet.

Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie gminy Krotoszyn lub osób z gminy Krotoszyn, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku
dochodowego za rok 2012.

fot. archiwum

Mieszkanki Krotoszyna i okolic przybyły na rynek z kijkami, by
uczestniczyć we wspólnym spacerze na Błonie. Mimo niesprzyjającej aury w imprezie udział wzięło
ponad 80 osób, w tym kilku panów.
Rozgrzewkę poprowadziła Aleksandra Drygas z Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury. W spacerze wziął
również udział Franciszek Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Gościem honorowym imprezy była
senator RP Andżelika Możdżanowska.
Dziękujemy za pomoc i owocną
współpracę współorganizatorom i
partnerom. Szczególne podziękowania kierujemy dla prowadzącej
imprezę Moniki Kwiatkowskiej,
nauczycielek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - Kasi Talarczyk i Kasi Tomczak-Berger
oraz pozostałych nauczycieli zaangażowanych w akcję oraz uczniów
z tej właśnie szkoły. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości, Koło Gospodyń Wiejskich w Lutogniewie oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w

Krotoszynie.
Wszyscy uczestnicy akcji wzięli udział w losowaniu nagród ufundowanych przez: Krotoszyński
Ośrodek Kultury, Centrum Sportu
i Rekreacji Wodnik, Zakład Zieleni Miejskiej w Ostrowie Wlkp., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski, Zakład Kosmetyczny Dorota
Trafas, przedsiębiorstwo Borys
Masaże Adam Radojewski, pizzernia Pizza Planet-Bis Robert Kaczmarek oraz Galeria Ostrovia. Dziękujemy!
Podczas akcji można było

zmierzyć ciśnienie oraz poziom
cukru – badania przeprowadził
Zakład Opieki Medycznej CerMedic i NZOZ Familia Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Medycznej.
Dzięki uprzejmości pana
Franciszka Kurzawy, kronikarza
powiatu krotoszyńskiego, powstał
film promujący akcję. Zachęcamy
do jego obejrzenia na YouTube Aktywny dzień kobiet, dodany
przez EfkaKrotoszyn http://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=uxC_LdsB5b4).
CKI

Witaminki wystartowa³y

W festiwalu wzięło udział
siedemnaście zespołów ze szkół
specjalnych, ośrodków szkolnowychowawczych i gromad zuchowych z terenu południowej
Wielkopolski.
Festiwal jest imprezą organizowaną cyklicznie przez krotoszyński Hufiec ZHP przy dofinansowaniu ze środków samorządów gminy oraz powiatu.
Uczestniczą w niej zespoły dzieci niepełnosprawnych będących
podopiecznymi szkół specjalnych i ośrodków szkolno–wychowawczych oraz zuchy z gromad
zuchowych ZHP. Wszystkie zespoły miały możliwość zaprezentowania na scenie przygotowanych przez siebie programów,
których motywem przewodnim
jest zdrowy sposób odżywiania
się oraz aktywny styl życia. Podczas imprezy odbył się również
konkurs plastyczny, którego
uczestnicy wykonywali prace na
temat „Skąd czerpiemy witaminki” techniką wydzieranki.
Pierwsze miejsce zajął zespół
„Rydzyniacy” ze Szkoły Podsta-
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W po³owie marca w sali kina „Przedwioœnie” w Krotoszynie odby³a siê
XIV edycja Festiwalu Integracyjnego „Witaminki na start”, którego
zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu ¿ycia i od¿ywiania
siê.

wowej w Rydzynie, drugie 4.
Gromada Zuchowa „Kubuś Puchatek” z Krotoszyna, a trzecie
harcerze z Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Krotoszynie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Festiwalowi jak co roku
towarzyszyła świetna atmosfera i radosna zabawa. Największą atrakcją tegorocznego
festiwalu było wspólne odtańczenie „gangam style” pod kie-

runkiem animatorki Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
W festiwalu uczestniczyło
ponad dwieście pięćdziesiąt
dzieci, opiekunów i wolontariuszy w harcerskich mundurach.
Jego pomysłodawczynią i koordynatorką jest harcmistrzyni
Agnieszka Gierłowska. Najlepszą rekomendacja imprezy
wystawili uczestnicy, którzy już
umówili się na „za rok o tej samej porze”.

KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”
- cel: 7079 Wojciechowska Joanna
- cel: 6717 Grabowski Micha³
- cel: 6222 Rogowska Magdalena
- cel: 6860 Brylewska Dominika
- cel: 7243 Czubak S³awa Bernadetta
- cel: 7566 Skowroñska Zuzanna Maria
- cel: 7607 Zawodna Olga
- cel: 11965 Stefañski Gabriel
- cel: 11448 Szymczak Patrycja
- cel: 19199 Mumot Antonina
KRS 0000321541 - Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym „Nowa Nadzieja” - cel: Adrianna Wojcieszyñska
KRS 0000027109 - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzeci i Osób Niepe³nosprawnych w Krotoszynie
KRS 0000322302 - Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Wielkopolski Oddzia³
Regionalny - cel: TPD Krotoszyn
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie - cel:
Sabina Urbaniak
KRS 0000064892 - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz¹ - cel:
Magdalena i Anna Poœpiech
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski cel: Ko³o Krotoszyn
KRS 0000012471 - Lions Club Krotoszyn
KRS 0000137358 - Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe,
cel: LKS „Ceramik” Krotoszyn
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel:
Ko³o Krotoszyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej
miejscowoœci
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska
- cel: Hufiec Krotoszyn
- cel: Hufiec Krotoszyn - 23 DSH SKAUT
- cel: Hufiec Krotoszyn - 24 Dru¿yna Harcerek
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”
- cel: nr ident. 600000058812 - Przedszkole nr 3 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000251 - Szko³a Podstawowa w Biadkach
- cel: nr ident. 500000051825 - Szko³a Podstawowa w Gorzupi
- cel: nr ident. 500000051827 - Szko³a Podstawowa w Roszkach
- cel: nr ident. 500000051836 - Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900153952 - Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900155202 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000806 - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900152162 - Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Krotoszynie
KRS 0000187206 - Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja - cel: Krotoszyn
(Niepubliczne Przedszkole Ko³³¹tajek)

Wa¿ne! Dopisek w rubryce „Cel szczegó³owy” PIT-u skieruje Twój 1% podatku na wskazany cel.
Opis pól w deklaracjach PIT:
- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS)
- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP nie wiêcej jak 1% podatku nale¿nego
- Cel szczegó³owy: uszczegó³owienie adresata lub celu na który zostanie
przekazana darowizna 1%
- Wyra¿am zgodê: wyra¿enie zgody na przekazanie organizacji po¿ytku
publicznego danych o darczyñcy tj. imienia i nazwiska, adresu podatnika
(przekazuj¹cego 1%) oraz wysokoœci kwoty przekazanej.

