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KROTOSZYŃSKIEGO

Wakacje z ksi¹¿k¹

Zrób jej zdjêcie :)

21 sierpnia Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera odwiedzili uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Krotoszynie, którzy zapoznali się z
ofertą bogatego księgozbioru. Odwiedzający zainteresowali się też przewodnikami turystycznymi oraz książkami historycznymi, w których odnaleźli swoje ulubione zabytki. Goście z ŚDS odwiedzają często bibliotekę i są jej
regularnymi czytelnikami.
Marlena Nabzdyk

Do 30 października br. Krotoszyński Ośrodek Kultury czeka na
zdjęcia konkursowe pt. Kreatywna
Kultura. Nadsyłane zdjęcia powinny promować kulturę i inicjatywy
kulturalne
w
dwóch kategoriach: Wydarzenia oraz Ludzie.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani
fotografią, osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę
rodziców. Zgodnie z nazwą konkursu organizatorzy oczekują niesztampowego ujęcia fotografowanych wydarzeń
czy sytuacji, tak, aby je promować, zachęcać do udziału,
rozwijać wyobraźnię i ukazywać piękno. Zdjęcia - maksymalnie dwa w każdej z kategorii - można nadsyłać do 30
października, pełna informacja na temat konkursu jest
1
dostępna na stronie www.kok.krotoszyn.pl

fot. Marlena Nabzdyk

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Uczcili rocznicê
Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia samorządowcy, przedstawiciele organizacji
kombatanckich i politycznych oraz delegacje ze szkół złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem 56 Pułku Piechoty Wlkp przy ul. Mickiewicza. Uczczono w ten sposób
93 rocznicę Bitwy Warszawskiej.
(mm)

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

Stowarzyszenie Szansa zorganizowa³o dzieciom
miejskim dwa miesi¹ce zabaw i gier na œwie¿ym
powietrzu. Dziêkujemy! Tekst o projekcie na s. 4

fot. arch. stow. Szansa
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14 wrzeœnia, plac Szkolny – jeœli chcesz wywo³aæ w³asne trzêsienie ziemi, usma¿yæ jajecznicê na antenie satelitarnej lub dowiedzieæ siê,
jak wygl¹da ¿ycie na stacji polarnej, przyjdŸ na
boisko Zespo³u Szkó³ nr 2 z OI, gdzie od 12.00
do 18.00 odbywaæ siê bêdzie Festiwal Nauki
Eduscience.
14 wrzeœnia o godz. 17.00 w Galerii Refektarz
KOK odbêdzie siê wernisa¿ wystawy z Pleneru
Ceramiczno-Malarskiego Krotoszyn 2013.
14 wrzeœnia, godz. 19.00 w sali KOK ul. 56
Pu³ku Piechoty Wlkp. 18 odbêdzie siê koncert
Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal. Orkiestra z udzia³em solisty Jaros³awa ¯o³nierczyka
zaprezentuje program: A. Piazzolla – Quatro
Estaciones Portenas, M. Musorgski / A. Duczmal – Obrazki z wystawy. Koncert po³¹czony
bêdzie z ekspozycj¹ wielkoformatowych dzie³
plastycznych autorstwa Mariusza Ka³dowskiego. Bezp³atne wejœciówki na wydarzenie do odbioru w KOK. Iloœæ miejsc ograniczona!

Podczas wakacji Rada So³ecka Nowego Folwarku zorganizowa³a dwutygodniowe pó³kolonie
dla dzieci wiejskich.
Zajęcia odbywały się
popołudniami od 15 do 26
lipca w świetlicy wiejskiej. Uczestniczyło w
nich łącznie 14 dzieci,
którymi z wielkim zaangażowaniem zajmowała
się opiekunka Joanna Jarocka z pomocą wolontariuszek: Pauliny i Natalii
Lis, Sylwii Karbowiak
oraz Katarzyny Mocydlarz. Swoją wakacyjną przygodę
dzieci rozpoczęły od szukania na
strychach starych, zapomnianych

15 wrzeœnia godz. 15.00 msza polowa na szañcu Pamiêci ¯o³nierzy 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
(ul. Gajowa) w 74. rocznicê agresji sowieckiej na Polskê. Po mszy sk³adanie wi¹zanek
kwiatów.
15 wrzeœnia ostatni koncert festiwalu Lato Organowe w Krotoszyñskiej Farze. O godz. 20.00
wyst¹pi B³a¿ej Elster z Warszawy.
21 wrzeœnia - VII Rajd Rowerowy Szlakiem
Dawnej Kolei W¹skotorowej“Krotoszyn - Pleszew oraz przez Krotoszyñskie D¹browy. Zg³oszenia i wpisowe przyjmuje do 17 wrzeœnia
Biuro Zarz¹du Oddzia³u PTTK Krotoszyn, Ma³y
Rynek 1, tel. 062-7252615.
4 paŸdziernika, godz. 20.00 koncert Cezika, sala
KOK. Bilety do nabycia w KOK: przedsprzeda¿:
20 PLN, w dniu koncertu: 25 PLN.

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

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
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74
74
74
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57

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy
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15 sierpnia w Bo¿acinie podczas „Festiwal
kwiatów, zbo¿a i trawy oraz dobrej zabawy”
uroczyœcie otwarto Zagrodê Serem Pachn¹c¹.
W ramach projektu Wielkopolska Odnowa Wsi zagospodarowano teren przy Domu Rolnika w Bożacinie. Część placu utwardzono
kostką brukową, pozostałą część
obsadzono krzewami ozdobnymi.
Przygotowano tzw. ścieżkę serową,
wzdłuż której rozmieszczono tabliczki informacyjne wraz z eksponatami związanymi z poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego sera białego i smażonego. Do
zagrody zakupiono i zamontowano
piec do smażenia sera oraz przenośne stoły i ławki.
Zadanie zostało zrealizowane
przez Miasto i Gminę Krotoszyn w
ramach samorządowego programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi” – (II
edycja Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”) i dofinansowane
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Projekt powstał z
inicjatywy Grupy Odnowy Wsi Bożacin i realizowany był z czynnym
udziałem mieszkańców.
Dlaczego „Zagroda Serem
Pachnąca”? Ser smażony to potrawa miejscowa, która gości na naszych stołach od niepamiętnych
czasów, a od kilku lat na terenie
gminy Krotoszyn jest kojarzony z
Bożacinem. Wszystko za sprawą
pań z tamtejszego Koła Gospodyń

Wiejskich. Bożacińskie gospodynie prezentowały proces wytwarzania sera smażonego między innymi na Wielkopolskim Festiwalu
Kulinarnym w 2004 roku oraz podczas „Imprezy do chrzanu… Krotoszyn z Okrasą” organizowanej w
latach 2008-2010. Bożacinianki
dotarły ze swoim serem smażonym
aż do telewizji. W 2009 roku gościły w programie kulinarnym „Kuchnia z Okrasą. Jak się okazało ser
smażony nie jest znany w innych
regionach naszego kraju, dlatego
warto tę bardzo smaczną potrawę
ocalić od zapomnienia. Po to między innymi stworzono Zagrodę Se(apat)
rem Pachnącą :)

Boisko rekreacyjne
zmodernizowane

(opr. i foto Joanna Jarocka)

Jak p³aciæ za œmieci
W p³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y wnosiæ tylko i
wy³¹cznie na indywidualne konto bankowe, umieszczone na potwierdzeniu
z³o¿enia deklaracji.
Potwierdzenia te w³aœciciele/zarz¹dcy nieruchomoœci otrzymali b¹dŸ otrzymaj¹ w najbli¿szym czasie. Dokumenty te roznoszone s¹ tylko i wy³¹cznie przez
upowa¿nione osoby, a ich odbiór w³aœciciel/zarz¹dca musi potwierdziæ podpisem wraz z dat¹ otrzymania. Na terenie wsi odbiera siê je u so³tysów.
Potwierdzenie zawiera nazwisko w³aœciciela/zarz¹dcy, indywidualny numer konta bankowego, kwotê do zap³aty oraz adres zadeklarowanej nieruchomoœci.
Otrzymanie potwierdzenia w inny sposób, np. pozostawienie w drzwiach czy
bramie nale¿y zg³aszaæ do Zwi¹zku Miêdzygminnego EKO SIÓDEMKA, pod
numerem telefonu tel. 62 722-66-32.
Wiêcej informacji na stronie: http://www.eko7.krotoszyn.pl/

Po zakończeniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8
i Gimnazjum nr 4. Miasto i Gmina Krotoszyn zrealizowało kolejne zadanie inwestycyjne w zakresie obiektów szkolnych pn.
„Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr
8 w Krotoszynie”. 23 sierpnia
2013 r. dokonano odbioru powyższego zadania. Przedsięwzięcie

obejmowało m.in. wykonanie nawierzchni placu szkolnego z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie obszaru
zieleni (skweru z chodnikami).
Koszt całości zadania wyniósł
190,7 tys. zł, prace wykonywała
firma Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Brukpol” s.c. ze
Strzelec Wielkich.
(doro)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

przedmiotów gospodarstwa domowego, których po zebraniu zostały
zaprezentowane i wspólnie omówione. Podczas półkolonii dzieci
najbardziej lubiły gry i zabawy
sportowe na świeżym powietrzu,
m.in. grę w dwa ognie, wyścigi rzędów, podchody. Odbywały się również zajęcia plastyczne, podczas
których powstawały z masy solnej
anioły i inne figurki i obrazki akwarelowe. Duże zainteresowanie budziły różne konkursy plastyczne.
Sporo radości dostarczył dzień, w
którym same mogły przygotować
sałatkę owocową. Półkoloniści eci

uczestniczyły w wyjeździe do Parku Przygód Piaski Szczygliczka,
gdzie pokonywały przeszkody w
parku linowym, korzystały z kąpieli, bawiły się na placu zabaw oraz przeszły ścieżkę
edukacyjno-ekologiczną.
Uczestnicy półkolonii mieli również możliwość popływania w krytej pływalni
„Wodnik” oraz wykazania
się umiejętnościami na kręgielni. Dzieci codziennie jadły podwieczorek przygotowywany przez wolontariuszki oraz mamy (kanapki, ciastka, owoce, pizzę,
napoje).
Podczas uroczystego zakończenia półkolonii dzieci zostały obdarowane drobnymi nagrodami w ramach konkursu plastycznego „Ulubiony bohater” dotyczącego oglądanego w kinie filmu „Uniwersytet potworny”, a opiekunki otrzymały podziękowania i kwiaty.
Uczestnicy półkolonii wraz z Radą
Sołecką Nowego Folwarku dziękują
burmistrzowi Krotoszyna oraz
Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie za dofinansowanie półkolonii.

Zagroda Serem Pachn¹ca

fot. Anna Patryas

Stowarzyszenie Krotochwile po raz kolejny zaprasza na „Simchat Krotoszyn”: 13.09. godz.
9.00 - porz¹dkowanie dawnego cmentarza
¿ydowskiego przy ul. Ostrowskiej, godz. 17.00
- wernisa¿ wystawy fotografii cenionej dziennikarki Gra¿yny Banaszkiewicz pt. „Izrael FotoTicket”, po wernisa¿u spotkanie z autork¹; Krotoszyñska Biblioteka Publiczna; 14.09. godz.
15.00 - wernisa¿ wystawy fotograficznej „Synagogi Wielkopolski”; Galeria Krotoszyñska,
godz. 20.00 - spektakl Anachnu o ostatnich
krotoszyñskich ¯ydach, plac po synagodze (ul.
Krótka/ul. Garncarska); 15.09. godz. 19.00 gala fina³owa 2. Simchat Krotoszyn, koncert
zespo³u Hagada, kino Przedwioœnie.

Pó³kolonie
w Nowym Folwarku

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl

999
998
997

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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Przygotowania
do termomodernizacji

Rusza rewitalizacja
centrum

Gmina Krotoszyn przystąpiła
do opracowania dokumentacji termomodernizacji sześciu budynków znajdujących się na jej terenie: Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (na Parcelkach), Szkoły Podstawowej w Biadkach, Przedszkola nr 2 w Krotoszynie („Biedronka”), Przedszkola nr 5 w Krotoszynie („Wesoła Gromadka”), Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu
i Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi. Dokumentacje te umożliwią
gminie ubieganie się o środki zewnętrzne na inwestycje termomodernizacyjne. Projektanci zostali
wyłonieni w drodze przetargu. Dla
„Biedronki” projekt stworzy firma
pana Sebastiana Stanisławskiego
ze Zdun, natomiast dla pozostafot. Monika Menzfeld-Czubak

19 sierpnia br. nast¹pi³o przekazanie terenu i
placu budowy w celu wykonania robót pn.
„Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna”.
Wykonawc¹ robót jest krotoszyñska firma Gembiak – Mikstacki sp.j.

Teren budowy stanowi centrum Krotoszyna. Prace prowadzone będą na Rynku, Małym
Rynku, placu Jana Pawła II, ul.
Zdunowskiej (na odcinku od
Rynku do ul. Piastowskiej), ul.
Farnej (na odcinku od Rynku do
ul. Gołębiej), ul. Klasztornej i
Wąskiej. Zakres robót obejmuje
m.in. przebudowę nawierzchni i
układu funkcjonalnego ulic oraz
placów, przebudowę i budowę
sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
remont zewnętrzny budynku ratusza. Planowany termin zakończenia prac - listopad 2014r.
Rozpoczęcie prac wiąże się z
koniecznością zamknięcia ruchu
na poszczególnych odcinkach
ulic oraz z wprowadzeniem czasowych zmian organizacji ruchu.
Informacje o zamykaniu ruchu
na poszczególnych odcinkach
ulic będą podawane z wyprzedzeniem na stronie internetowej
Krotoszyna.

Jako pierwsze zostały zamknięte ulice: Farna, Mały Rynek
i plac Jana Pawła II. W związku
z tym ulica Floriańska na ten
okres będzie drogą bez przejazdu. Dojazd będzie możliwy tylko
od strony ulic Słodowej i Mickiewicza.
Dojazdy do nieruchomości w
czasie zamykania poszczególnych odcinków dróg będą indywidualnie ustalane przez firmę
realizującą projekt z właścicielem nieruchomości.
Bliższych informacji na temat
inwestycji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Roboty budowlane w ramach
rewitalizacji centrum Krotoszyna poprowadzi firma GembiakMikstacji Sp. j. 9 sierpnia burmistrz Julian Jokś oraz Wiesław
Gembiak, dyrektor naczelny firmy, podpisali umowę w tej sprawie.

łych budynków - Pracownia Projektowa Ryszarda Klimasa z Krotoszyna. Ogólny zakres prac projektowych ma objąć roboty termomodernizacyjne, czyli docieplenia
ścian i stropodachów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów grzewczych
oraz prace remontowe i modernizacyjne. Budynki zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a ich systemy wentylacyjne - do wymagań
uwzględnionych w przepisach. Dodatkowo w projekcie przedszkola
„Biedronka” zostanie przewidziany remont tarasu od strony placu
zabaw. Termin wykonania dokumentacji, wraz z pozwoleniami na
budowę, upływa 15 marca 2014r.
(zmys)

Zmiany tymczasowe w centrum
W zwi¹zku z rewitalizacj¹ centrum miasta ulica Floriañska - na odcinku od ulicy
S³odowej do ulicy Piastowskiej - zosta³a wy³¹czona z ruchu autobusowego. Wy³¹czenie bêdzie trwa³o do 27 wrzeœnia br. Do tego czasu autobusy Miejskiego
Zak³adu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. bêd¹ kursowa³y zmienionymi
trasami komunikacyjnymi (poni¿ej). Z tego samego powodu plac Jana Paw³a II
- na odcinku od ulicy Floriañskiej do Piastowskiej – bêdzie wy³¹czony z ruchu
ko³owego do 30 wrzeœnia br. Dojazd autem do Ma³ego Rynku mo¿liwy bêdzie
od strony ul. Floriañskiej.
Gdzie jest przystanek
Linia 1
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Cieszkowa znajduje siê
przy ul. Sienkiewicza.
Linia 3
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Dzier¿anowa znajduje siê
na Rynku
Linia 4
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Wielowsi znajduje siê przy
ul. Sienkiewicza (Lidl)
Linia 5
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Sulmierzyc znajduje siê
przy ul. Sienkiewicza
Linia 6
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Rozdra¿ewa znajduje siê
Na Rynku
Linia 7
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Œwinkowa znajduje siê przy
ul. Sienkiewicza.
Linia K
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Ostrowa Wlkp. Znajduje
siê przy ul. Piastowskiej (Poczta)
Linia J
Najbli¿szy przystanek dla podró¿uj¹cych w kierunku Jarocina znajduje siê przy
ul. Sienkiewicza (Lidl)

(anet)

W³adys³aw Stró¿ewski Honorowym Obywatelem Krotoszyna
Podczas sierpniowej sesji radni podjêli uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u „Honorowy Obywatel
Krotoszyna” panu profesorowi W³adys³awowi Stró¿ewskiemu.
Profesor Stróżewski należy do
grona najwybitniejszych współczesnych polskich filozofów. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie (z krotoszyńskiego
liceum został relegowany po domalowaniu brody na portrecie Stalina)
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 Uniwersytet Jagielloński nadał mu godność dok-

tora honoris causa. W 2009 r. KUL
uhonorował go uroczystym odnowieniem doktoratu w związku z
promocją doktorską w 1958 r. na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.
Profesor jest autorem ponad
200 prac naukowych, a jego książki weszły na stałe do kanonu lektur z zakresu filozofii. Wykłada na

KUL, UJ, Akademii Muzycznej i
Akademii Ignatianum w Krakowie,
ma opinię doskonałego wykładowcy i pedagoga.
Władysław Stróżewski często
gości w Krotoszynie i zawsze z szacunkiem odnosi się do swojego rodzinnego miasta. W 1996 roku kapituła „Rzeczy Krotoszyńskiej”
nadała profesorowi tytuł „Przyja-

ciela Krotoszyna”. W czerwcu br.
redakcja „Rzeczy” wystąpiła z
wnioskiem o nadanie profesorowi
tytułu „Honorowego Obywatela
Krotoszyna”. Wniosek pozytywnie
zaopiniowała kapituła tytułu, radni podjęli stosowną uchwałę, a wręczenie tytułu odbędzie się podczas
uroczystej sesji, której termin nie
został jeszcze ustalony.
(mm)

Z pytañ do burmistrza
Mam propozycjê, aby nasi rajcowie
wsiedli na wózki inwalidzkie lub wziêli wózki dzieciêce i pojeŸdzili nimi po
naszych chodnikach, mo¿e wtedy zrozumiej¹, co nale¿y wyremontowaæ w
Krotoszynie.
Zgodnie z decyzjami rady miejskiej remontujemy rokrocznie, po kolei, ulice,
którymi zarz¹dza gmina. Wszystkich
naraz nie jesteœmy w stanie naprawiæ.
W tym roku powinny siê zakoñczyæ prace na Liliowej, Kujawskiej, Czereœniowej
i Paderewskiego oraz na Pó³nocnej w
Orpiszewie i Ustkowskiej w Benicach.
W trakcie rewitalizacji, rozpoczêtej pod
koniec sierpnia, odnowione zostan¹
uliczki przylegaj¹ce do Rynku. Prace
obejm¹, oprócz Rynku, Ma³y Rynek, plac
Jana Paw³a II, Zdunowsk¹ na odcinku
od Rynku do ul. Piastowskiej, Farn¹ od Rynku do Go³êbiej, Klasztorn¹ i
W¹sk¹. Proszê zwróciæ te¿ uwagê na
fakt, ¿e spora czêœæ ulic w mieœcie podlega zarz¹dowi powiatu albo dyrekcji
dróg krajowych – do przeja¿d¿ki tymi
drogami z wózkami proszê zapraszaæ
radnych powiatowych lub zarz¹dcê krajówek.

Czy w parku na ty³ach pa³acu nie mo¿na wydzieliæ wybiegu dla psów. Siatka ogrodzeniowa to nie jest a¿ tak du¿y
wydatek. Przypominam, ¿e posiadacze
psów p³ac¹ niema³y podatek za czworonogi. Ciekawe, gdzie siê podziewaj¹
pieni¹dze z tego podatku, bo chyba nie
id¹ na woreczki, których permanentnie brakuje.
Zdajê sobie sprawê z korzyœci, jakie
móg³by przynieœæ wybieg dla psów, ale
w najbli¿szym czasie nie tylko ze wzglêdu na ograniczenia finansowe oraz
przede wszystkim przestrzenne (potrzebne ok. 600 m2 terenu) nie planujê
jego tworzenia. Park jest obiektem zabytkowym. Projekt jego rewaloryzacji,
uzgodniony z konserwatorem przyrody,
nie przewiduje wybiegu dla psów. W
miejscu wskazanym przez Pani¹ planowany jest labirynt z ¿ywop³otu. Gmina
zajmuje siê nie tylko zakupem „psich pakietów”. Utrzymujemy Schronisko dla
Bezdomnych Zwierz¹t przy ul. Ceglarskiej, na którego prowadzenie w br. przekazaliœmy 100 tys. z³. Dodatkowo zapewniamy czipowanie psów w schronisku, kastracjê, prowadzimy prace remontowe w schronisku i zapewniamy
opiekê weterynaryjn¹ w przypadku zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierz¹t, co
kosztuje ³¹cznie co roku oko³o 50 tys.
z³otych. Natomiast wp³ywy z op³at za
posiadania psa w minionym roku wynios³y 40 tys. z³.
By³em w Miliczu nad zalewem i jestem
w szoku, jak fajnie tam wygl¹da. Dlaczego teren na B³oniu nie móg³ byæ tak
zagospodarowany? Kluczem do sukcesu jest k¹pielisko, którego tam nie ma.
Moim skromnym zdaniem ca³a inwestycja to pomy³ka, ludzi nie ma i nie
bêdzie, poniewa¿ brak jest jakichkolwiek atrakcji. Krótko mówi¹c, pieni¹dze wyrzucone w b³oto.
Zaplanowana na lata 2011 – 2013 inwestycja obejmuje regulacjê cieku Jawnik i jego dop³ywów (oko³o 16 km, w
tym 3 km kana³y kryte), budowê polderów zalewowych oraz przebudowê jeziora. Roboty zwi¹zane z Jeziorem Odrzykowskim - stanowi¹ce tylko czêœæ inwestycji wykonywanej przez firmê Budimex SA z Warszawy - mia³y na celu
przygotowanie go do roli zbiornika retencyjnego, do ochrony przeciwpowodziowej miasta. Zgodnie z dokumentacj¹
wykonano odmulenie jeziora, poszerzenie, wyskarpowanie oraz przebudowê
budowli spustowych. Natomiast wykorzystanie jeziora do celów rekreacyjnosportowych, jak ju¿ wielokrotnie wspominano, stanowiæ bêdzie oddzielne zadanie. Opracowanie dokumentacji do
tego celu zlecono w 2012r.
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Wakacyjna przygoda zakoñczona
„Przygoda za jeden uœmiech” by³a has³em wakacyjnych zajêæ typu streetworking dla dzieci i m³odzie¿y prowadzonych
przez krotoszyñskie stowarzyszenie Szansa.
Zajęcia trwały od 1 lipca do 28
sierpnia, ich bazą był plac zabaw
przy ul. Młyńskiej oraz boisko sportowe przy os. Sikorskiego. Uczestniczące w zajęciach dzieci miały
możliwość atrakcyjnego spędzania
wakacji w mieście pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. Znane i lubiane gry i zabawy z piłką
oraz rozmaite wyścigi, balony z
wodą dostarczyły dużo rozrywki i
emocji i powodowały, że czas spędzany na boisku lub placu zabaw

siębiorstwo
Wielobranżowe
„Ochmann”, Szkółka Drzew i Krzewów „Marszałek”, animator krotoszyńskiego Orlika – Michał Kolibabka, Krotoszyński Ośrodek Kultury,
„Ewa” Krotoszyn SA, Centrum
Sportu i Rekreacji w Krotoszynie,
Poczet Wierzbięty z Krotoszyna,
Krotoszyńskie Towarzystwo Tenisowe, Straż Pożarna, Policja. Fundusze na przeprowadzenie projektu Stowarzyszenie pozyskało z programu profilaktyki uzależnień Miasta i Gminy Krotoszyn.
(Tomasz Gabryelczyk/red.
fot. Tomasz Gabryelczyk, Justyna
Nader, Dorota Gabryelczyk, Dorota
Rutkowska, Anna Dziub)

upływał szybko. Co środę obie drużyny, z osiedla Sikorskiego i z Młyńskiej, spotykały się na orliku, gdzie
rozgrywały zacięte mecze. Raz w
tygodniu młodzi uczyli się gry w tenisa ziemnego. Największą atrakcję stanowiły, jak można było przewidzieć, zabawy w wodzie w basenie przy ulicy Ogrodowskiego. Jednym z punktów programu była wizyta w Komendzie Powiatowej Policji, gdzie policjant Piotr Szepaniak
zaprezentował uczestnikom m.in.
stanowisko kierowania jednostki,
samochód policyjny, policyjny
areszt i miejsce pracy techników
kryminalistyki. Dzieci udały się
również do piekarni „Czwojda”,

której właściciel
Jakub
Czwojda pokazał im miejsce
wyrabiania i
wypieku chleba,
a mistrz pan
Klimczak zaprezentował
cały proces produkcji pachnących bochenków. Młodzi podopieczni odwiedzili również Straż Pożarną. Niesamowitą atrakcją były
również dwa biwaki połączone
z pieczeniem
kiełbasek. Na
drugim czekał
ich niespodzianka - Piotr Mikołajczyk, szef Stowarzyszenia
Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej Poczet
Wirzbięty, odziany w średniowieczna zbroję

opowiadał o rycerzach, ich zwyczajach, a chętni mogli przymierzyć niektóre elementy zbroi. Ostatniego
dnia wakacyjnych zajęć uczestnicy
z przygotowanymi samodzielnie plakatami i hasłami mającymi przeciwdziałać uzależnieniom przemaszerowali wokół Rynku, głośno skandując swoje przemyślane w grupach
opinie na temat używek i nałogów.
Zajęcia streetworkingu wsparli
Hurtownia „Nowak”, Zakłady Mięsne „Kujawski”, Piekarnia „Czwojda”, Piekarnia „Kaczyński”, Przed-

Kino plenerowe w zau³ku
W piątek 16 sierpnia, podobnie jak w roku ubiegłym,
Krotoszyński Ośrodek Kultury
zaprosił mieszkańców na ulicę
Rynkowa do Filmowego Sympatycznego Zaułka. W tegorocznym kinie plenerowym o
godz. 20.30 zaproponowano publiczności obejrzenie komedio-

dramatu Charliego Chaplina
„Brzdąc”. Muzykę na żywo do
filmu wykonał zespół „Czerwie”. O 22.00 dla wytrwałych
kinomanów wyświetlono komedię „Pół żartem, pół serio”
z Marilyn Monroe w jednej z
głównych ról.
(mm)

Stypendia burmistrza za II pó³rocze roku 2012/2013
Burmistrz Krotoszyna, na podstawie
rozstrzygniêcia Komisji Stypendialnej,
przyzna³ uczniom szkó³ podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez Miasto
i Gminê Krotoszyn oraz uczniom szkó³
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny ni¿ Miasto i Gmina Krotoszyn zamieszka³ych na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn „STYPENDIUM BURMISTRZA KROTOSZYNA” za
II pó³rocze roku szkolnego 2012/2013.
Ogó³em wp³ynê³o 212 wniosków, z
czego 111 dotyczy³o uczniów szkó³ podstawowych i 101 uczniów gimnazjów, w
tym 15 uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Wszystkie wnioski
wp³ynê³y w terminie okreœlonym
uchwa³¹, tj. do koñca czerwca br. Cztery
wnioski zosta³y rozpatrzone negatywnie,
ze wzglêdu na niespe³nienie kryteriów
uchwa³y. Wysokoœæ stypendium dla
uczniów szkó³ podstawowych, laureatów
konkursów interdyscyplinarnych na
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szczeblu wojewódzkim, którzy osi¹gnêli
œredni¹ ocen 5,40 i wiêcej
wynosi 525,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
szkó³ podstawowych, którzy uzyskali maksymaln¹ iloœæ punktów ze sprawdzianu i
osi¹gnêli œredni¹ ocen 5,40 i wiêcej wynosi
500,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
szkó³ podstawowych, laureatów konkursów
interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen od
5,00 do 5,39 wynosi 400,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
szkó³ podstawowych, przy uwzglêdnieniu
œredniej ocen w poszczególnych przedzia³ach, wynosi:
- 5,80 i wiêcej - 350,00z³
- od 5,60 do 5,79 - 300,00z³
- od 5,40 do 5,59 - 250,00z³,
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, któ-

rzy osi¹gnêli œredni¹ ocen 5,50 i wiêcej wynosi 700,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, którzy
osi¹gnêli œredni¹ ocen od 5,20 do 5,49 wynosi 650,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, którzy uzyskali maksymaln¹
iloœæ punktów z czêœci egzaminu z jêzyka obcego na poziomie podstawowym i osi¹gnêli
œredni¹ ocen 5,20 i wiêcej wynosi 400,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów gimnazjów, finalistów konkursów przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim, w poszczególnych przedzia³ach w kwotach:
- œrednia 5,40 i wiêcej - 500,00z³
- œrednia 5,20 do 5,39 - 450,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, którzy
osi¹gnêli œredni¹ ocen poni¿ej 4,80 wynosi
300,00z³.

Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, którzy uzyskali maksymaln¹
iloœæ punktów z jednej czêœci egzaminu (z
wy³¹czeniem poziomu podstawowego czêœci egzaminu z jêzyka obcego) i osi¹gnêli
œredni¹ ocen od 4,80 do 5,19 wynosi
250,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, którzy uzyskali maksymaln¹
iloœæ punktów z jednej czêœci egzaminu (z
wy³¹czeniem poziomu podstawowego czêœci egzaminu z jêzyka obcego) i osi¹gnêli
œredni¹ ocen poni¿ej 4,80 wynosi 150,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów gimnazjów, którzy uzyskali maksymaln¹ iloœæ
punktów z czêœci egzaminu z jêzyka obcego na poziomie podstawowym i osi¹gnêli
œredni¹ ocen od 4,50 do 5,19 wynosi
150,00z³. Wysokoœæ stypendium dla
uczniów gimnazjów, którzy uzyskali maksymaln¹ iloœæ punktów z czêœci egzaminu
z jêzyka obcego na poziomie podstawowym
i osi¹gnêli œredni¹ ocen poni¿ej 4,50 wy-

nosi 100,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów
gimnazjów, finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, w
poszczególnych przedzia³ach wynosi:
- œrednia od 4,81 do 5,19 - 300,00z³
- œrednia od 4,60 do 4,80 - 200,00z³.
Wysokoœæ stypendium dla uczniów gimnazjów, przy uwzglêdnieniu œredniej ocen
w poszczególnych przedzia³ach wynosi:
- 5,60 i wiêcej - 450,00z³
- od 5,4 do 5,59 - 400,00z³
- od 5,2 do 5,39 - 350,00z³.
Uroczystoœæ wrêczenia stypendiów
przez burmistrza Krotoszyna uczniom
szkó³ podstawowych i gimnazjów odbêdzie siê dnia 30 wrzeœnia 2013 r. o godz.
16.00 w auli Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Krotoszynie, na któr¹
zapraszamy stypendystów wraz z rodzicami. Pieni¹dze przelane zostan¹ do dnia
4 paŸdziernika 2013 r.
WOiSS
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Pamiêtamy - 74. rocznica wybuchu wojny

Nowy rok szkolny rozpoczêty

W niedzielê 1 wrzeœnia obchodziliœmy 74. rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej.

Szanowni Państwo, Drodzy
Uczniowie - powitał uczestników
spotkania burmistrz Julian Jokś
- nasze dzisiejsze spotkanie wypada 2 września - karty historii
nie pozwalają nam zapomnieć o
wczorajszej, 74. już rocznicy rozpętania tragicznej w dziejach
naszego kraju II wojny światowej.
Na znak naszej pamięci o bohaterach tego wydarzenia - żołnierzach polskich, którzy walczyli w wielu miejscach naszego kraju, Europy i świata - złożyliśmy
1 września wiązanki kwiatów w
miejscach pamięci na terenie
Krotoszyna. Dziękuję w tym miej-

hołd
historii
podzieliła się,
by złożyć wiązanki kwiatów w innych
miejscach pamięci.
Na skraju parku przydworcowego, pod głazem z tablicą przypominającą o ataku niemieckiego
lotnictwa na pociąg ewakuacyjny
w Kole, spotkali się przedstawiciele samorządu gminy, posła, pani
senator oraz delegacje młodzieży
Zespołu Szkół nr 1 z OI i Szkoły
Podstawowej nr 8.
Pod pomnikiem 56. Pułku Pie-

fot. archiwum

fot. Izabela Bartoœ

Dla uczczenia tego dnia delegacje samorządowe, kombatanckie, przedstawiciele organizacji
i młodzieży złożyły wiązanki
kwiatów w miejscach pamięci.
O godz. 12.00 przedstawiciele
władz miejskich, powiatowych i
wojewódzkich, senator Andżeliki Możdżanowskiej, młodzieży
Zespołu Szkół nr 2 z OI oraz Zespołu Szkół nr 3 tudzież poseł
Maciej Orzechowski spotkali się
z kwiatami na Rynku, przy tablicy na murach ratusza upamiętniającej przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego. Potem grupa samorządowców oddających

choty Wlkp. na ulicy Mickiewicza
kwiaty złożyły władze powiatu
oraz reprezentacje Gimnazjum nr
4 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
Pamięć o żołnierzach 6. Pułku
Artylerii Lekkiej, którzy postawiono pomnik na ulicy Piastowskiej,
uczcili: Związek Kombatantów RP
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2. Przy Szańcu
Pamięci Żołnierzy 56. Pułku
Piechoty Wlkp.
na ulicy Gajowej z wiązankami kwiatów
stawili
się
uczniowie I LO
im. Hugona
Kołłątaja oraz
przedstawciele Komendy Hufca ZHP w Krotoszynie.
Pod tablica upamiętniająca
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego złożyli kwiaty
przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych i Poszkodawanych Okresu Stalinowskiego oraz
delegacja młodzieży Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

scu uczniom, nauczycielom i
wszystkim, którzy swoją obecnością dali wyraz tej pamięci. Szanowni Państwo, z radością i zadowoleniem dokonuję dziś uroczystej, miejsko-gminnej inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014.
Miejsce uroczystości wybrane zostało nieprzypadkowo, bowiem mamy okazję do zaprezentowania stermomodernizowanego obiektu oraz odnowionego boiska rekreacyjnego, wspólnego
dla Szkoły Podstawowej nr 8 i
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
(całe przemówienie burmistrza
dostępne na www.krotoszyn.pl).

(eliz)

1 września w Krotoszyńskim
Centrum Bilardowym BILA odbyły się ostatnie, piąte eliminacje do
Mistrzostw Polski Amatorów
2013. W turnieju wzięło udział 32
najlepszych bilardzistów z południowej Wielkopolski. Zwyciężył
zawodnik z Jarocina Łukasz Sadowczyk, pokonując w finale Patryka Kubickiego z Ostrowa
Wlkp. 4:2. Miejsce trzecie zajęli
Kamil Szymanowski ze Zdun i
Cezary Jarosz z Koźmina Wlkp.
Młodzi bilardziści z UKS Bila
Zduny grali bardzo skoncentrowani i wygrali wiele pojedynków
z wyżej punktowanymi przeciwnikami. W podsumowaniu ran-

Od 5 do 17 sierpnia br. trwały
półkolonie zorganizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich i Radę
Sołecką w Lutogniewie, po części finansowane przez Urząd
Miejski w Krotoszynie oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.
Ponad 50-osobowa grupa
dzieci mogła w sposób atrakcyjny spędzić tegoroczne wakacje.
Program półkolonii był bardzo
ciekawy: przygotowano dla
uczestników zajęcia plastycznoceramiczne, taneczne, tenisa stołowego, nie brakowało też gier i
zabaw ruchowych. Wielką przygodą dla wszystkich była wycieczka do Biskupina, zwiedzanie tamtejszego Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.
Zawody tenisa stołowego,
które odbyły się w Bożacinie,
były okazją do sprawdzenia swojej kondycji fizycznej oraz do
uczenia się zasad zdrowej rywalizacji. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali piękne nagrody
ufundowane przez Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz senator Andżelikę
Możdżanowską.
Wiele radości sprawił dzieciom wyjazd na basen, do kina
oraz do muzeum, gdzie spotkały
się z rycerzami z Pocztu Wierz-

kingu okazało się, że pierwsze
miejsce przypadło Łukaszowi Sadowczykowi, drugie - Patrykowi
Kubickiemu; trzecie - Kamilowi
Szymanowskiemu, a czwarte –
Cezaremu Jaroszowi. Do turnieju finałowego zakwalifikowali się
jeszcze Adam Pługowski i Daniel
Antoniewicz, obydwaj z Krotoszyna. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawował opiekę sędzia Polskiego Związku Bilardowego Paweł Galeja. Sześciu
najlepszych zawodników krotoszyńskich eliminacji weźmie
udział 22 – 24 listopada br. w Mistrzostwach Polski Amatorów w
(pagal)
Łodzi.

fot. archiwum

Podsumowanie pó³kolonii w Lutogniewie

fot. archiwum

Bilardowe rozgrywki

bięty. Okazją do ujawnienia talentów plastycznych było przygotowanie plakatów na temat uzależnień. Ukończone działa młodzi artyści pokazali na festynie
podsumowującym w Szkole Podstawowej w Świnkowie.
Półkolonie zakończyły przygotowany przez uczestników występ, na który zaproszono rodziców, sołtysa, przedstawicieli rady
sołeckiej oraz księdza proboszcza. Podczas półkolonii dzieci
otrzymywały poczęstunek oraz
napoje przygotowane przez firmę
catering BOLUŚ.
Tegoroczne półkolonie dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponow-

nie uda się zorganizować podobne zajęcia. Dziećmi przez dwa tygodnie opiekowały się panie: Katarzyna Mielcarek, Jolanta Balcerek- Basińska, Marta Ratajczyk, Iwona Krystek, Donata
Murawska, Alina Szymczak i
Monika Kwiatkowska.
Składamy serdeczne podziękowania panu Łukaszowi Rakowi, pani Lenie Kazubek, pani Beacie Ulbrych- Grendzie, pani Dominice Szczotce, Komendantowi
PSP Mariuszowi Przybyłowi oraz
Jarosławowi Chmielarzowi z
PKL, pani Kazimierze Bardzik z
Izby Rolniczej i pani Wiesławie
Szych z Urzędu Miejskiego.
Monika Kwiatkowska
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22 sierpnia odbyło się kolejne
spotkanie robocze w związku z
opracowywanym na zlecenie miasta i gminy Krotoszyn studium korytarzowym oraz techniczno-ekonomiczno-środowiskowym obwodnicy Krotoszyna, Zdun i
Cieszkowa w ciągu drogi krajowej
nr 15. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad we

Wrocławiu, starostwa krotoszyńskiego i milickiego oraz miasta i
gminy Krotoszyn.
Projektant przedstawił koncepcję 3 wariantów przebiegu obwodnicy, ze szczególnym
uwzględnieniem skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami
kołowymi i kolejowymi. Omówiono również zaawansowanie przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzię-

cia.
Studium finansowane jest
przez gminy Krotoszyn, Zduny i
Cieszków oraz powiaty krotoszyński i milicki. Nadzór merytoryczny nad pracami studyjnymi
pełni GDDKiA w Poznaniu. Prace
projektowe potrwają planowo do
końca listopada br.
Tego samego dnia odbyło się
również spotkanie w związku z
opracowywanym na zlecenie gminy Krotoszyn studium obwodnicy
Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele GDDKiA w
Poznaniu, starostwa krotoszyńskiego oraz gminy Krotoszyn.
Projektant przedstawił koncepcję
2 wariantów przebiegu obwodnicy: południowego oraz północnego. Po analizie kosztów, funkcjonalności oraz aspektów środowiskowych zostanie wybrany jeden
z nich. Zgodnie z umową na opracowanie studium projektant ma
30 miesięcy. Studium finansowane jest przez gminę Krotoszyn
oraz powiat krotoszyński. Nadzór
merytoryczny nad pracami studyjnymi pełni GDDKiA w Pozna(zmys)
niu.

Narada dyrektorów

fot. Sylwia Nawrocka

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Rozmawiali o obwodnicach

www.is.krotoszyn.pl

27 sierpnia w Przedszkolu nr 6
z OI burmistrz Julian Jokś spotkał
się z dyrektorami przedszkoli, szkół
i jednostek organizacyjnych miasta
i gminy Krotoszyn. Narada była
przede wszystkim poświęcona organizacji pracy przedszkoli i i szkół
w nowym roku szkolnym 2013/2014.
Dyrektorzy obejrzeli również prezentację na temat ochrony danych
osobowych oraz zapoznali się z
programem obchodów świąt państwowych i uroczystości lokalnych.
Korzystając z okazji, burmistrz złożył gratulacje przechodzącym na
emeryturę dyrektorom: pani Renacie Sawickiej, dyrektorce Przedszkola nr 1 w Krotoszynie, oraz
panu Jerzemu Rędzikowskiemu,
dyrektorowi Szkoły Podstawowej

nr 8. Podziękował również pani
Małgorzacie Śniecińskiej, dyrektorce Przedszkola nr 3, która od 1
września podejmuje pracę w publicznym przedszkolu parafialnym
„Bajka”. Pani Helenie Kasperskiej,
emerytowanej dyrektorce Krotoszyńskiego Muzeum Regionalnego,
dyrektorzy podziękowali za wspólne lata pracy. Podczas spotkania
burmistrz wręczył nominacje nowo
powołanym, wyłonionym w drodze
konkursu dyrektorom. Nominacje
wraz z gratulacjami odebrały panie: Arleta Jaśkowiak - Przedszkole nr 1, Zofia Walkowiak - Przedszkole nr 5, Sabina Rybakowska Zespół Szkół w Benicach, Katarzyna Maciejewska - Szkoła Podstawo(mm)
wej nr 8.

PowroŸnik na Igrzyskach Olimpijskich Bezpieczeñstwo na imprezach
27 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odby³o siê spotkanie dotycz¹ce organizacji imprez masowych.

Nasz reprezentant startował
w 6 konkurencjach indywidualnych: na 50m, 100m oraz 200m
delfinem, na 200 i 400 m zmiennym oraz 1500dowolnym; w 3
sztafetach: 4x100m zmiennym
(Konrad płynął 100m delfinem),
4x100m dowolnym i 4x200m dowolnym.
Pierwszego dnia startował na
1500 m stylem dowolnym. Jako szósty dostał się finału rozgrywanego w drugim
dniu startów. Zaraz
potem startował w
eliminacjach sztafet
na 4x100m zmiennym, płynąc rewelacyjnie swoje 100 m
motylem. Reprezentacja Polski dostała
się z 7. czasem do finału popołudniowego i zakończyła rywalizację na V miejscu z czasem 4:11,25. Drugiego dnia Powroźnik w eliminacjach na 100 m
motylem dostał się do finału z
siódmym czasem. Ostatecznie
zajął VIII miejsce na 100m motylem i VI miejsce na 1500m dowolnym.
Trzeciego dnia krotoszynianin
startował na 200m stylem zmiennym i z siódmym czasem 2:17,89
przeszedł do finału, który zakoń-

Uczestniczący w nim przedstawiciele lokalnych służb porządkowych, klubów sportowych,
organizacji samorządowych oraz
pozarządowych usystematyzowali swoją wiedzę na temat tego,
czym jest impreza masowa, jakie
obowiązki spoczywają na jej organizatorach oraz w jakim zakresie odpowiedzialność za nią ponosi policja i straż pożarna.
Przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie
przybliżył zebranym obowiązki
związane z ochroną przeciwpożarową, natomiast przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji w
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czył na
VIII,
ostatn i m
miejscu. W
porannych eliminacjach startował również w sztafecie 4x100m stylem
dowolnym. Reprezentacja Polski w
tej konkurencji zakwalifikowała się
do z szóstym czasem 3:48,68. Ostatecznie reprezentacja Polski w w
sztafecie zajęła V miejsce z czasem
3:45,29. Czwarty dzień był szczególnie udany – w finale, po zaciętej walce o brązowy medal ze starszym o
8 lat zawodnikiem z Brazyli, zajął
IV miejsce z czasem 2:12,67. Do medalu zabrakło mu 4 sekund.

Piątego dnia Konrad Powroźnik
wszedł po eliminacjach do finału na
400m stylem zmiennym. Konkurencję zakończył z piątym czasem.
Startował w popołudniowym finale sztafety na 4x200m dowolnym,
w którym reprezentacja Polski zajęła V miejsce 8:23,84. Szóstego
dnia młody pływak startował na
50m stylem motylkowym i zajął XV
miejsce z czasem 0:28,16, co było
również dużym sukcesem.
Powroźnik był jednym z najmłodszych pływaków na olimpiadzie. W Sofii pobił 5 rekordów
Polski niesłyszących na 50, 100 i
200m stylem motylkowym oraz na
200 i 400m stylem zmiennym.
Agnieszka Rozum

Krotoszynie jasno przedstawił
podział obowiązków między organizatorami a policją. Osobny
punkt spotkania dotyczył meczów
piłkarskich. Z przedstawicielami
klubów sportowych omówiono
zagrożenia, jakie występują podczas tego typu spotkań oraz sposoby przeciwdziałania im.
Starosta wraz z przedstawicielami policji i straży pożarnej
wyrazili nadzieję, że z informacjami o organizacji imprez masowych będzie można się zapoznać
także na stronach internetowych
służb porządkowych.
(zmyś/red.)

Pielgrzymka samorz¹dowców

fot. Sebastian Ludwiczak

fot. archiwum

Konrad PowroŸnik, krotoszyñski p³ywak, zawodnik klubu KS KROTOSZ,
wzi¹³ udzia³ w XXII Igrzyskach Olimpijskich G³uchych, które odbywa³y
siê w Sofii w dniach od 24 lipca do 4 sierpnia br.

W sobotę 24 sierpnia odbyła się Pielgrzymka Samorządowców Powiatu Krotoszyńskiego do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Lutogniewie. Inicjatorem samorządowych pielgrzymek jest przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka.

www.is.krotoszyn.pl
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Konferencja wielotematyczna Folklorystyczna zabawa
w Biadkach

1 sierpnia w urzêdzie miejskim odby³a siê konferencja prasowa. Tematem spotkania by³y: modernizacja oczyszczalni œcieków, gospodarka
odpadami, przetarg na rewitalizacjê oraz wysoka pozycja Krotoszyna w
rankingu samorz¹dów dziennika Rzeczpospolita.

Prezes Ekosiódemki Ewa Obal
przypomniała, że wszyscy, którym
zabrakło worków do segregacji,
mogą zgłosić się po nie do PGKM
lub siedziby związku, w budynku
Urzędu Miejskiego. Można także
wystawić śmieci w swoim worku,
szczególnie jeśli zebranych zostanie więcej odpadów niż planowaliśmy. Pracownicy obsługujący wozy
odbiorcze zostawią wtedy przed
domem tyle worków, ile zabrali napełnionych. Worki należy wysta-

wiać wg harmonogramu, ale po napełnieniu, prosi się aby nie wystawiać półpustych.
Trzecim tematem poruszanym
na konferencji był wynik przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski na rewitalizację centrum. Oferty złożyły trzy firmy, każda była
niekompletna, dlatego wezwano
oferentów do ich uzupełnienia. Po
komisyjnym otwarciu ofert i ich
ocenie komisja za najlepszą uznała ofertę firmy Gembiak&Mikstacki, natomiast jedna z ofert została
wykluczona ze względu na istotne
wady.
Ostatnim tematem był opublikowany niedawno ranking samorządów dziennika Rzeczpospolita.
Oceniający posługiwali się tutaj
danymi z Ministerstwa Finansów
oraz w późniejszym etapie – danymi z ankiet rozesłanych do najlepszych samorządów. Krotoszyn
zajął w tym rankingu, w swojej
kategorii wielkości, bardzo wysokie, 11. miejsce w kraju. Zarówno
burmistrz Jokś, jak i obecni na
spotkaniu wiceburmistrz Ryszard
Czuszke tudzież skarbnik Grzegorz Galicki, zwrócili uwagę dziennikarzy na ogromny sukces naszej
gminy. Jest on tym większy, jeśli zestawimy go z innym rankingiem,
tym razem dwutygodnika Wspólnota, dotyczącym poziomu zamożności samorządów. Biorąc pod
uwagę dochody samorządowe w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, organizatorzy przyznali nam...
174. miejsce. Co oznacza, że nie
jesteśmy bogatą gminą, ale wzorowo gospodarujemy tym, co
mamy.
Brawo, Krotoszyn!

XXVI Ogólnopolski Zlot Motocykli
W dniach od 16 do 18 sierpnia odby³ siê w
Krotoszynie kolejny, s³ynny zlot motocyklowy.

fot. Adam Augustyniak

Drugim tematem była gospodarka odpadami w naszej gminie
oraz ościennych, będących w zasięgu działania związku Ekosiódemka. Dziennikarze zostali poinformowani, że zarząd tego związku obronił w ostatnich dniach swoje stanowisko w sprawie ulg w
opłatach dla rodzin mających troje i więcej dzieci, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionowała taki system. Przekazano mediom także, że doszło już do
otwarcia ofert przetargu na odbiór
śmieci z terenu gmin zrzeszonych
w Ekosiódemce. Jak na razie zajmują się tym, bezprzetargowo, firmy wybrane przez zarząd związku, na rozpatrzenie ofert i podpisanie nowych umów - będą to umowy półtoraroczne - władze mają
czas do końca września. Prezes
Przybylski w imieniu PGKM-u obsługującego obecnie teren naszej
gminy oraz Kobylina, krótko
przedstawił problemy związane z
segregacją śmieci. Na dotyczący
całego kraju problem z workami,
których zaczęło brakować, nałożyły się też lokalnie kłopoty z niektórym „przedsiębiorczymi” mieszkańcami: zdarzało się, że worki
rzucane przez pracowników
PGKM na schody, pod domami ktoś

zbierał, by potem próbować odsprzedać cały zestaw za 5 złotych.
Występują też problemy z nieodpowiednimi pojemnikami na śmieci, nieprzystosowanymi do opróżniania przez samochody odbiorcze: pojemniki takie ulegają uszkodzeniu. Te nietypowe kubły są
przeznaczone do innych celów, dlatego przed zakupem kubła na odpady zmieszane trzeba by się
upewnić, czy jest on zgodny z
normą. Poza tym w związku z dużym popytem na nowe kubły ich
ceny poszybowały w ostatnim czasie w handlu znacznie w górę.
Przedstawiciele PGKM-u zapewnili, że w najbliższym czasie będą
mieli do sprzedaży dla mieszkańców ok. 200 dobrych pojemników
w dotychczasowej cenie, uzyskali
taką obietnicę od jednego z producentów. Przypomnieli także, że
warto pilnować harmonogramu
odbioru śmieci, bowiem zdarzyło
się, że jeden z mieszkańców wystawił pomyłkowo innego dnia
worki ze śmieciami, a za jego przykładem zrobili to kolejni sąsiedzi
na całej ulicy. W podsumowaniu
ustalili, że firma odbiera obecnie
dużo więcej śmieci niż przed 1 lipca.

13 lipca w Biadkach odbyło
się Wakacyjne Spotkanie z Folklorem. Uczestników spotkania
powitał sołtys wsi Mariusz Karbowiak. Na program imprezy złożyły się głównie występy śpiewacze i taneczne wielu zespołów ludowych, zarówno z okolicy, jak i z
daleka. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla dzieci, jak
dmuchane zamki i zabawa z klaunami. Na głodnych uczestników

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Beneficjentem dofinansowania
jest Urząd Miejski, ale pracami w
oczyszczalni zajmie się PGKM. Jak
wyjaśnił na konferencji prezes Michał Przybylski, modernizacja nie
zakłóci normalnej pracy obiektu przyjmowania ścieków. Rozbudowa oczyszczalni powinna zakończyć się do 31 marca 2015 roku, pół
roku później zakończony zostanie
rozruch.

czekały stoiska
gastronomiczne z
tradycyjnym jedzeniem oraz
grillowane potrawy. Około godz.
20.00 odbyło się
losowanie loterii fantowej, potem
zespół Koral zaprosił do zabawy
tanecznej i biesiady.
W Biadkach wystąpiły następujące zespoły: Biadkowianki,
Swojacy (Raszków), Lutogniewianki (Lutogniew), Łąkocanie
(Łąkociny), Łagiewniczanie
(Łagiewniki), kapela Z Klina
(Kuklinów), Doftanita (Rumunia), Wesełka (Ukraina), Opincuta (Mołdawia).
fot. archiwum

Pierwszy temat został zreferowany przez wydział inwestycji. Naczelnik Andrzej Kaik wykorzystał
do tego krótką prezentację multimedialną. Dzień wcześniej burmistrz Jokś podpisał w Poznaniu,
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie inwestycji obejmującej uporządkowania gospodarki wodnościekowej w Krotoszynie. Uzyskaliśmy dzięki temu rozszerzenie zakresu zadania oraz przedłużenie
terminu zakończenia robót. W
związku z nowymi przepisami
unijnymi nasza oczyszczalnia ścieków w 2015 roku nie będzie spełniała wymaganych norm, konieczna jest jej szybka modernizacja.
Roboty rozpoczną się jeszcze w
tym roku, ale pełna parą ruszą w
następnym.

Stowarzyszenie Klub Motocykli „Oldtimers” Krotoszyn dziękuje instytucjom, które pomogły w
jego organizacji. Były to: Urząd
Miejski w Krotoszynie, Komenda

Powiatowa Policji w Krotoszynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,
PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie, Powiatowy Zarząd
Dróg w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK w Krotoszynie,
Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Dziękuje także serdecznie sponsorom - lista darczyńców zamieszczona na stronie www.oldtimers.net.pl
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Happening SZANSY

Franciszka Libchen skoñczy³a 105 lat
członkinie rodziny zdecydowali, by nie budzić starszej pani.
Burmistrz przekazał życzenia, kwiaty, dyplom okolicznościowy i upominek na ręce pani
Marii, córki Franciszki Libchen, oraz pani Justyny, wnucz(eliz)
ki jubilatki.

fot. Izabela Bartoœ (x2)

Pani Franciszka na 100. urodzinach, 5 lat
temu

Pani Franciszka mieszka w Orpiszewie wraz z rodziną. Z urodzinowymi
życzeniami odwiedzili ją
burmistrz Jokś, radny sejmiku i dyrektor departamentu z naszego urzędu
Franciszek Marszałek oraz
Maria Szych z wydziału
spraw społecznych także
urzędu miejskiego.
Niestety, nie udało się
delegacji urzędowej porozmawiać z sędziwą krotoszynianką, bowiem zmorzył ją
akurat sen. Pani Franciszka ostatnio dużo sypia, zatem zarówno goście, jak i

fot. Monika Menzfeld-Czubak

5 sierpnia burmistrz Julian Jokœ odwiedzi³ Franciszkê Libchen, najstarsz¹ mieszkankê naszej gminy.

W środę 28 sierpnia odbył się
w centrum miasta happening
przygotowany przez Stowarzyszenie SZANSA. W samo południe wokół Rynku przemaszerowali uczestnicy półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie.
Dzieci niosły przygotowane
podczas zajęć półkolonijnych plakaty, których tematem była profilaktyka uzależnień. Przechodnie
przyglądali się maszerującym

Kwiaty odebra³a córka jubilatki

Poka¿, co umiesz :)
czasie sąsiedzkiej imprezy. Zainteresowanych ujawnieniem swoich talentów prosi się
o kontakt z przewodniczącym RO 5 Wiesławem Sołtysiakiem, tel. 691 039 384.

Z³oty medal Kaczmarków
na Mistrzostwach Europy
w Wilnie

fot. archiwum

Rada Osiedla nr 5 zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w biesiadzie „Wszyscy Jesteśmy Sąsiadami”.
Każdego, kto ma jakiś nietuzinkowy talent lub
ciekawe hobby, zachęca do zaprezentowania się w

małolatom, przystawali i uśmiechali, słuchając wykrzykiwanych
haseł: „Zniszczona cera, czerwony nos - to pijaków los”, „Każde
dziecko ci to powie, zamiast wódki wybierz zdrowie”, „Nie pij
mamo, nie pij tato, robisz przykrość małolatom”.
Przy okazji happeningu rozdawano również ulotki informacyjne przechodniom i sklepikarzom.

Od 8 do 11 sierpnia br. trwały
Mistrzostwa Europy U-20 w siatkówce plażowej. Jedną z par reprezentujących Polskę na tych zawodach w Wilnie był duet z Krotoszyna - Łukasz Kaczmarek i Sebastian Kaczmarek. W pojedynku
grupowym nasz duet zmierzył się
z zawodnikami z Białorusi, Anglii
i Włoch wygrywając 2-0. Zajmując pierwsze miejsce w grupie
awansowali do rundy pucharowej, gdzie najpierw wygrali z
Francuzami 2-0, a potem z tym
samym wynikiem pokonali Norwegów. Wygrane sprawiły, że Sebastian i Łukasz spotkali się w
półfinale z Rosjanami KirienkoUraikin. Decydujący był pierwszy
set, który nasi zawodnicy wygrali 22-20. Wtedy poczuli się pewnie
i swoją przewagę udokumentowali zwycięstwem 21-15.
W finale mistrzostw spotkały
się polskie pary: Kaczmarek-
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Kaczmarek kontra Bryl-Kujawiak. Miesiąc wcześniej w finale
mistrzostw polski juniorów para
z Radomia poniosła porażkę w
meczu z Kaczmarkami.
W pierwszym secie Łukasz i
Sebastian zachowali zimną krew
i wygrali 22-20. W drugim - duet
z Krotoszyna wypracował sobie
w końcówce trzypunktową przewagę, ale seria błędów sprawiła,
że wygrała para Bryl-Kujawiak
21-19. O mistrzostwie musiał zadecydować tie-break. Łukasz i
Sebastian przystąpili do niego
skoncentrowani i od samego początku narzucili swój styl gry. O
zwycięstwie 15-9 zadecydowały
pewne bloki Łukasza i mądra gra
Sebastiana w ataku i obronie.
Gratulujemy Łukaszowi i Sebastianowi kolejnego mistrzostwa
Europy i trzymamy kciuki za Mistrzostwa Polski Seniorów w Nie(sław)
chorzu.

