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Œwi¹teczny czas
Bo¿ego Narodzenia
staramy siê spêdzaæ
w rodzinnym i przyjacielskim gronie.
Wspólnie wypatrujemy
pierwszej gwiazdki
zwiastuj¹cej narodzenie Pana
i dzielimy siê op³atkiem, ¿ycz¹c sobie nawzajem
spe³nienia najskrytszych marzeñ.
Potem zasiadamy do wigilijnego sto³u.
To moment, kiedy stajemy siê
radoœniejsi i ¿yczliwsi dla innych.
¯yczymy, by tegoroczne œwiêta Bo¿ego Narodzenia
up³ynê³y w takiej atmosferze: pe³nej serdecznoœci,
¿yczliwoœci i rodzinnego ciep³a.
Niech œwiat³o Gwiazdy Betlejemskiej nape³ni nasze serca radoœci¹
i pokojem, a ka¿dy dzieñ nowego,
2014 roku niech umacnia w nas nadziejê i wiarê w lepszy œwiat
i bezpieczn¹, pomyœln¹ przysz³oœæ.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Zofia Jamka

Burmistrz Krotoszyna
Julian Jokœ

Na niedzielnym jarmarku wystąpiły dzieci z
Przedszkola
nr 1 Miś
Uszatek.
Podczas
Jarmarku
Świątecznego na Rynku
„misiowe”
przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny. Oddział IV b zatańczył
do piosenki „Zimowa poleczka”, oddział III zaśpiewał
„Choinkę” i zatańczył do piosenki „Święta”, a oddział
IVa odtańczył utwór „Jingle Bells”. klaski wywołały
uśmiech na buziach dzieci.
(p)

28 listopada
poznańscy
pracownicy
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza:
prorektor
prof. Jacek
Witkoś i prof.
Adam Czebreszuk, oraz Wiesław Buliński z Nadleśnictwa Krotoszyn spotkali się w urzędzie miejskim z władzami naszej gminy, by
podpisać umowę o rekonstrukcji jednego z kurhanów. Celem
współpracy jest doprowadzenie obiektu do stanu, który pozwoli na zwiedzanie go przez mieszkańców. Sygnatariusze
umowy podzieli się pracami: opracowaniem koncepcji rekonstrukcji, przygotowaniem tablicy z informacją historyczną,
umocnieniem brzegów kurhanu i przygotowaniem kładki po(eliz)
nad kurhanem.

6
grudnia
przedszkolaki z
Wesołej Gromadki z utęsknieniem czekały na św. Mikołaja. Ubrane na
czerwono z mikołajkowymi
czapeczkami
zgromadziły się
w holu, gdzie
wspólnie oglądały film o Mikołaju. W tym czasie oczekiwany
gość zostawił w skrzynce list, który zawierał wskazówki, jak
go odszukać, a na podłodze pojawiły się magiczne strzałki,
które prowadziły dzieci do spotkania z niezwykłym gościem.
Po wykonaniu wszystkich zadań mali poszukiwacze z radością dotarli do celu. Mikołaj obdarował dzieci prezentami i
1
(r, red.)
prosił, aby były grzeczne przez cały rok.
fot. archiwum

Na tropie œw.Miko³aja
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Obejrzymy kurhan

fot. archiwum

Kto tañczy³?
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95. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego uczcimy 27 grudnia uroczystym podniesieniem flagi pañstwowej na Ratuszu o godz. 15.00. 1 stycznia o godz. 12.00 w koœciele pw. œw.
Jana Chrzciciela w Krotoszynie odprawiona zostanie msza œw. w intencji Powstañców Wlkp., nastêpnie delegacje
przemaszeruj¹ pod pomnik Powstañców Wlkp. (naro¿nik Klonowicza i Zdunowskiej), gdzie z³o¿¹ wi¹zanki kwiatów.
30 grudnia w Urzêdzie Miejskim odbêdzie siê XLIV sesja Rady Miejskiej w
Krotoszynie. Rozpoczêcie godz. 10.00.
31 grudnia przed pó³noc¹ wspólnie po¿egnamy fajerwerkami stary rok. Wystrza³owy pokaz w centrum miasta przygotowuje nam KOK, a wszystkich mieszkañców na barwne widowisko zaprasza
burmistrz Julian Jokœ.
12 stycznia – uliczna kwesta na rzecz
22. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Zwieñczeniem zbiórki bêdzie zaplanowane na godz. 20.00 Œwiate³ko do Nieba, na Rynku.
Rozstrzygniecie 22. Ogólnopolskiego
Turnieju Poetyckiego „Autoportret Jesienny” odbêdzie siê 3 stycznia. Biesiada poetycka z wrêczeniem nagród jest
przewidziana na 25 stycznia. Towarzyszyæ jej bêdzie koncert FISMOLL-a, jednego z wiêkszych objawieñ na polskiej
scenie muzycznej
W Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej
mo¿na ogl¹daæ wystawê fotografii Paw³a Andersa „Miejsca pamiêci Powstania
Wielkopolskiego” udostêpnion¹ przez
Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wystawê czynna do 28 stycznia na II piêtrze biblioteki, w godzinach jej otwarcia.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska
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Ekologiczne konkursy i przedstawienia
18. edycja Festiwalu Dzieciêcego o Tematyce Ekologicznej oraz 22. Konkurs Wiedzy o Lesie
„Chroñmy Las”za nami.
W przeprowadzonym 28 listopada w holu kina Przedwiośnie
konkursie wiedzy wzięło udział
21 trzyosobowych drużyn z gimnazjów oraz szkół podstawowych
z terenu powiatu. Ich wiedzę oceniali przedstawiciele Nadleśnictwa Krotoszyn oraz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie. Bezkonkurencyjna okazała się młodzież
z Rozdrażewa, zajmując pierwsze miejsca w obu kategoriach
(gimnazjum i szkoła podstawowa). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy uczestnictwa, a najlepsi
nagrody specjalne.
Gimnazja:
I miejsce – Rozdrażew; II – Gim.
5 Krotoszyn; III – Gim. 3 Krotoszyn; IV – Gim. Nowa Wieś; V –
Gim. Benice.
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Rozdrażew; II – SP 3
Krotoszyn; III – SP Gorzupia; IV
– SP Roszki; V – SP Lutogniewie.
Również w holu kina rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne: „Woda źródłem życia na Ziemi” oraz „Jak wykorzystać zużyte kartony po mleku lub soku?”
Na konkursy napłynęło 428 prac,

4 grudnia w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w 120. rocznicę
urodzin poetki.

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

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

fot. Beata Waleñska

Starostwo Powiatowe

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

2

jury nagrodziło 11 oraz wyróżniło 39 w trzech kategoriach wiekowych.
Kategoria 3 - 6 lat:
1. Nadia Tomczak – „Wesoła Gromadka” w Krotoszynie
2. Antonina Jarocka – „Maciuś”
w Krotoszynie
3. Antonina Karniej – „Smerfy”
w Raszkowie
Wyróżnienia: Hanna Cichopek MDK Rybnik; Amelia Kapała –
„Maciuś”, Bruno Deckert – „Maciuś”; Kinga Kucharska - SP 5 w
Ostrowie Wlkp.; Natalia Lesz-

W konkursie wzięło udział 9
uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Komisja
konkursowa w składzie: Hanna
Sztuka, Ewa Bukowska, Arleta
Chrobot, Natalia Szymura i Alina Kajewska po wysłuchaniu

uczestników przyznała trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.
Nagrody główne otrzymali:
I miejsce – Joanna Krawczyk ZSP nr 1 Krotoszyn
II miejsce – Sylwia Włodarz – I
LO Krotoszyn
III miejsce – Ewa Bartkowiak - I LO Koźmin
Wlkp.
Wyróżnienia otrzymali: Daria Lis - ZSP nr 3
Krotoszyn i Patryk Jędraszak - I LO Koźmin
Wlkp.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i upominki ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Organizatorzy konkursu dziękują
wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom za udział w kolejnym
spotkaniu z poezją zorganizowanym przez krotoszyńską biblioWiesława Patalas
tekę.

czyńska - SP nr 5 w Ostrowie
Wlkp.; Zosia Chuda - Przedszkole w Kobylinie; Wiktoria Hamrol
– „Biedronka”; Kuba Robakowski
- „Bajka”; Oliwia Nowak - SP nr
1; Olaf Kamiński – „Parkowe
Skrzaty” w Koźminie Wlkp.; Tobiasz Szulc - Odział Przedszkolny w Chwaliszewie; Wiktoria Skiba - SP w Kuklinowie; Samanta
Kaj – „Maciuś”; Maria Głowacka
– „Maciuś”; Marianna Płonka –
„Maciuś”.
Kategoria 7- 9 lat:
1. Zuzanna Twardowska - SP w

Kategoria wiekowej 3-6 lat
I miejsce – Ekoludki z Przedszkola w Kobylinie
II miejsce – Perełki z Przedszkola w Rozdrażewie
III miejsce – Asy z „Bajki” w Krotoszynie
Wyróżnienia: „U Zuzi” w Krotoszynie; „Wesoła Gromadka” w
Krotoszynie; „Maciuś” w Krotoszynie.
Kategoria wiekowa 7-12 lat
I miejsce – Iskierki ze SP w Rozdrażewie
II miejsce – „Ananasy z I Klasy”
z SP 3 w Krotoszynie
III miejsce – „Wesołe Ludki” z SP
w Borzęciczkach
Wyróżnienie: dzieci z koła muzycznego z SP 3 w Krotoszynie
KOK (red.)

Wilijorze, szczodroki
i trzej królowie

Każdego roku w grudniu i
styczniu krotoszyńskie muzeum
organizuje lekcje muzealne poświęcone tradycjom bożonarodzeniowym i noworocznym. Są
to zajęcia głównie dla przedszkolaków oraz młodszych uczniów
szkół podstawowych.
Podczas spotkań o obrzędach i zwyczajach barwnie opowiada pracownik muzeum Jacek Matuszak. Dzieci chętnie
przebierają się za wilijorzy,

szczodroków i trzech króli i śpiewają wspólnie kolędy. 11 grudnia gośćmi muzeum były dzieci z
przedszkola Biedronka.
Przedszkola i klasy zainteresowane udziałem w lekcji
„Gwiazdka w muzeum” proszone są o rezerwacje terminu, telefon 62 722 61 47 lub e-mail:
muzeum@krotoszyn.pl
Zajęcia będą się odbywały do
końca stycznia 2014 r.
(mm)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

29 listopada na scenie krotoszyńskiego kina wystąpiło ze
spektaklami teatralnymi o tematyce ekologicznej dziesięć zgłoszonych grup dzieci i młodzieży.

Najlepsi recytatorzy

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.

Droszewie
2. Karolina Jaśkiewicz - SP w
Droszewie
3. Oliwier Krzywda - SP w Świnkowie
4. Maria Kubacka - SP nr 5 w
Ostrowie Wlkp.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

23 grudnia Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej zaprasza na „Wigiliê
dla wszystkich”. Spotkanie odbêdzie siê
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
1 (ul. Mickiewicza 11), pocz¹tek, godz.
15.00.

fot. Agnieszka Skalska

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
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Odebrali
gratulacje na sesji

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Na zaproszenie włodarza do
gimnazjum przybyło ponad 60 reprezentantów stowarzyszeń. Spotkanie zorganizowano w nieco
innej konwencji niż zazwyczaj.
Małe kawiarniane stoliki i świeczki tworzące specyficzny nastrój
sprzyjały rozmowom, które toczyły się w swobodnej atmosferze.
Dla zebranych wystąpili uczniowie gimnazjum, wspólnie odśpiewano też kolędę, a szkolni mikołajowie rozdali drobne upominki.
Świąteczne życzenia złożył zebranym burmistrz Julian Jokś.
Spotkanie było okazją do podsumowania organizowanego po

sowi Wielowsi, Sławomirowi Jankowskiemu, który obchodził 25-lecie sołtysowania. Radni oraz
obecni na sali sołtysi,
przewodniczący rad
osiedli i goście odśpiewali jubilatowi
(mm)
„Sto lat”.

Umowa z INFR¥ podpisana

raz pierwszy w tym roku wspólnie z organizacjami pozarządowymi KrotoFESTU. Zebrani obejrzeli film dokumentujący to wydarzenie. Szef wydziału promocji krotoszyńskiego UM, Jacek Kępa zachęcał organizacje, które nie
wzięły udziału w tegorocznej imprezie, do włączenia się w nią w
roku przyszłym, sugerował zaproszenie również organizacji
spoza Krotoszyna. Drugi KrotoFEST będzie organizowany z
myślą o dzieciach z uwagi na fakt,
że zaplanowano go na 31 maja, a
1 czerwca obchodzimy Dzień
Dziecka.

dowę nowego reaktora biologicznego, modernizację osadnika
wtórnego z przystosowaniem do
funkcjonowania w roli zbiornika
retencyjnego na wypadek zwiększonego dopływu, powiększenie
i przykrycie placu osadowego,
wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz systemu automatyki i monitoringu. W zakres zadania wchodzi też rozruch technologiczny. Prace będą trwały do
marca 2015 r.
Na przetarg wpłynęło 9 ofert,
najkorzystniejszą ofertę (o wartości 12.296.310 zł) złożyło
Przedsiębiorstwo InżynieryjnoBudowlane INFRA Sp. z o.o. z
Gorzowa Wlkp. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013 Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. mieszkańców.
(mm)

fot. Sebastian Ludwiczak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Œwietlica w Brzozie gotowa

12 grudnia burmistrz Julian
Jokś oraz Szymon Tamborski,
prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego
INFRA Sp z o.o. z Gorzowa
Wlkp., podpisali umowę na prowadzenie prac w krotoszyńskiej
oczyszczalni ścieków. Umowę
sygnowali również Marek Durczak, prokurent spółki INFRA,
skarbnik gminy Grzegorz Galicki, Sławomir Panfil, członek zarządu - PGKiM sp. z o. o. i Józef
Pawlik, prokurent spółki PGKiM.
Przypomnijmy, że inwestycja
jest rozszerzeniem realizowanego od 2010r. projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II. Jego
część obejmowała budowę sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta
(13 zadań). Rozbudowa oczyszczalni została 14. zadaniem projektu. Zakres robót obejmie
m.in. przebudowę systemu krat
i istniejącego piaskownika, bu-

Czy widzia³ Pan drogê do Wroc³awia, a
dok³adniej odcinek ko³o restauracji „Pod
Szyszkami”? Nowa droga, a pofa³dowana. Jak ten, kto odbiera³ tê drogê, móg³
tego nie zauwa¿yæ? Fuszerka. A co do organizacji ruchu, to bardzo s³aba. Nie tylko ja to widzê, ale inni mieszkañcy te¿.
Droga ta stanowi ci¹g drogi krajowej nr 15,
jej inwestorem jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznañ. To inwestor wy³ania firmê wykonawcz¹, która realizuje zadania na jego zamówienie. Wszelkie uwagi mo¿na kierowaæ
do w³aœciciela drogi.

3 grudnia w auli Gimnazjum nr 2 odby³o siê
miko³ajkowe spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z burmistrzem.

wana nagrodą główną w kategorii małych firm.
Gratulacje z najlepszymi życzeniami przekazano również sołty-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Podczas listopadowej sesji
Rady Miejskiej w Krotoszynie
Gabriela i Grzegorz Kośmidrowie
odebrali list gratulacyjny z rąk
burmistrza Juliana
Joksia i przewodniczącej rady Zofii Jamki
Firma PPH GabiPlast podczas 15. edycji konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości została uhonoro-

Z pytañ do burmistrza

Bêdzie KrotoFEST

5 grudnia odby³o siê oficjalne otwarcie nowo
wyremontowanej œwietlicy wiejskiej w Brzozie.
Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Okno Południowej
Wielkopolski”. Remont wykonało konsorcjum firm „Budownictwo Kubiak-Instalatorstwo Sanitarne Eugeniusz Grześkowiak”.
W zakres prac wchodziły między
innymi: przebudowa konstrukcji
nośnej budynku wraz ze ścianami działowymi, wykonanie posadzek i podłóg, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wykonanie elewacji
budynku wraz z dociepleniem,
wymiana instalacji sanitarnej,
instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł 578 tys.złotych,
z czego dotacji wynosi 210 tys.zł.
W uroczystości wziął udział m.in.
radny sejmiku wojewódzkiego, a
zarazem prezes Lokalnej Grupy
Działania OPW Franciszek Marszałek, który był głównym inicjatorem remontu.
(seb)

W kamienicy na parterze jest puste
mieszkanie od ponad 10 lat. W³aœcicielka nie chce go sprzedaæ. Wczoraj wszed³em tam, ¿eby przewietrzyæ pomieszczenia, bo czuæ stêchlizn¹. Sufity s¹ w ruinie. W moim mieszkaniu wybija siê
grzyb. Bojê siê o zdrowie moje i ma³ego
dziecka. Szukam organu, który zadecyduje o natychmiastowym zamieszkaniu
lokalu albo chocia¿ ogrzewania zim¹. Co
roku muszê remontowaæ pokoje. Za stan
techniczny lokalu odpowiada w³aœciciel.
Nie ma przepisu prawnego, który nakazywa³by zamieszkanie lokalu, w zwi¹zku z tym
nie ma organu, który móg³by nakazaæ natychmiastowe u¿ytkowanie lokalu mieszkalnego. Decyzjê o tym, czy lokal bêdzie
wynajmowany i w jakiej formie, podejmuje w³aœciciel. Natomiast w przypadku z³ego stanu technicznego budynku lub lokalu
organem kompetentnym do prowadzenia
postêpowania w takiej sprawie jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w
Krotoszynie.
Jakich argumentów trzeba u¿yæ lub te¿
jakie dokumenty wype³niæ, by na ulicy
Chopina w Krotoszynie za³o¿ono progi
zwalniaj¹ce? Ulica Chopina jest w strefie
ograniczonej prêdkoœci do 40 km/h, jedynie jej odcinek od ulicy Spokojnej do Moniuszki kwalifikowa³by siê wprowadzenia
progów zwalniaj¹cych. W zwi¹zku z tym
oraz brakiem takich sygna³ów na zebraniach rady osiedla nr 4 nie widzê potrzeby
wprowadzania kolejnych elementów spowalniaj¹cych ruch na tej ulicy.
Czytam sobie czasami protoko³y komisji
rewizyjnej i zauwa¿y³em, ¿e firma GM
wykonywa³a ostatnio roboty na ul. Fabrycznej i Dworcowej. O chodzi³o w tym
zadaniu, poniewa¿ mieszkam w okolicy i
nie zauwa¿y³em, aby by³y tam wykonywane jakiekolwiek prace w tym roku, co
mog¹ potwierdziæ taksówkarze, którzy
przebywaj¹ tam ca³y czas i te¿ nic nie
wiedzieli. W jakich dnia by³o to robione
i za jak¹ kwotê? Umowa dotyczy³a remontu nawierzchni asfaltowej. Wyciêto
uszkodzone fragmenty i uzupe³niono now¹
mas¹ asfaltow¹ teren placu przy ul. Dworcowej, tzw. parking dla tirów. Te same czynnoœci wraz z napraw¹ wpustów ulicznych
wykonano na placu przy ul. Fabrycznej dawny teren PKS i teren zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej. Ponadto w ramach
tej umowy wykonane by³y remonty nawierzchni asfaltowych w centrum miasta:
na pl. Jana Paw³a II, na ulicach Kaszarskiej, Kaliskiej, Podgórnej, Woskowej, Farnej i Piekarskiej. Prace by³y wykonywane
w kwietniu br. Ich koszt wyniós³ 44.800
z³otych netto.
Kiedy skoñczy siê „ciuciubabka” z paleniem œmieci? Gdzie jest ochrona œrodowiska? Nie trzeba wielkiej wiedzy na ten
temat, ¿eby widzieæ i czuæ ten smród. Czy
tak trudno podnieœæ palec do góry w g³osowaniu i wydaæ zarz¹dzenie o za³o¿eniu filtrów na kominach domów jednorodzinnych? Burmistrz nie ma prawa wprowadzania zmian w przepisach mówi¹cych
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki. Jedynym sposobem walki z nieuczciwymi mieszkañcami
naszej gminy, którzy spalaj¹ œmieci, s¹ bezpoœrednie kontrole Stra¿y Miejskiej zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regulaminem Utrzymania Czystoœci i Porz¹dku w gminie.
Przeka¿ê komendantowi polecenie wzmo¿onej kontroli spalania odpadów komunalnych.
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Kiermasz w Kobiernie

Miko³ajki w Œwinkowie

6 grudnia w Szkole Podstawowej w Kobiernie odbył się
kiermasz bożonarodzeniowy połączony z drzwiami
otwartymi dla rodziców
i ich dzieci.
Pomimo złej pogody
i braku prądu rodzice
ze swoimi pociechami
licznie przybyli na spotkanie. Uczniowie wraz
z przedszkolakami
przygotowali krótki
świąteczny program artystyczny, który wprowadził zebranych w
świąteczny nastrój. Odwiedził
nas również św. Mikołaj, który
obdarował dzieci słodyczami.
Na kiermaszu można było zakupić stroiki, kartki świąteczne
oraz pyszne domowe ciasto, któ-

6 grudnia, dzień imienin
Świętego Mikołaja, obfitował w
moc atrakcji, w czym duży udział
mieli goście – uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej Szkoły
Podstawowej w Kuklinowie.
Mikołajkowe spotkanie na

sali gimnastycznej szkoły rozpoczęła pani dyrektor Lidia Nadstawska–Zybała. Powitała gości
i przypomniała historię św. Mikołaja, biskupa Miry. Uczniowie ze
Świnkowa przywitali koleżanki i
kolegów piosenką, następnie

fot. archiwum

wszyscy podzieleni na klasy udali
się do swoich sal, aby wykonać
różnorodne zadania związane
tematycznie z mikołajkami i
świętami Bożego Narodzenia: kolorowe wydzieranki, listy do Mikołaja, zadania matematyczne,
ozdoby świąteczne i dekorowanie
pierników. Radości było co niemiara. Efekty pracy każdej klasy
podsumowały panie dyrektorki
obu szkół: L. Nadstawska-Zybała i Barbara Gościniak. Wszystkie prace były wyjątkowo piękne.
Dyrektor szkoły z Kuklinowa
podziękowała za wspaniałą atmosferę i zaprosiła uczniów ze
Świnkowa na rewizytę. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Największe wzruszenie wywołała pastorałka „Jest
taki dzień”.
Mikołajki rozpoczęły czas
oczekiwania na najmilsze święta i pozwoliły na nawiązanie nowych przyjaźni. Wesołych Świąt!

Wieczór poetycki
w Chwaliszewie
Wieczornica poetycka poświęcona ks. Janowi
Twardowskiemu, patronowi
szkoły, została
zorganizowana
4 grudnia w Zespole Szkół w
Chwaliszewie.
Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie wieczornicy włożyły
dużo pracy i zapału w to, aby wieczór był pełen wrażeń i emocji.
W dzień spotkania sala gimnastyczna zmieniła się w świątynię zadumy oświetloną blaskiem
świec. Uczestników spotkania
przywitała dyrektor szkoły Beata
Parzonka. Następnie zabrzmiała
muzyka i rozpoczęło się przedstawienie. Przybyli na uroczystość goście mogli podziwiać mło-

(szk, red.)

Spotkanie z mistrzem
Na interesuj¹ce spotkanie zaprosili swoich uczniów nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4.
W ostatni poniedziałek listopada szkołę odwiedził jej dawny
uczeń Łukasz Kaczmarek, mistrz
świata w siatkówce plażowej.
Podczas spotkania opowiedział
uczniom o swojej sportowej drodze do mistrzostwa. Pochwalił się
również, że obecnie gra w siatkówkę halową i jest zawodnikiem
wałbrzyskiego klubu VICTORIA
PWSZ.
- Bez wysiłku i pracy niczego
nie osiągniecie - mówił do
uczniów podczas spotkania i pod-

kreślał, że do osiągnięcia celu
konieczne są systematyczne treningi. Przyznał również, że dla
sportowca ważna jest odpowiednia dieta i utrzymywanie prawidłowej wagi. Należy zrezygnować
z jedzenia słodyczy i fast foodów.
W trakcie spotkania uczniowie mogli śledzić prezentację
multimedialną, obejrzeć wycinki prasowe poświęcone starszemu koledze oraz podziwiać zdobyte przez niego puchary i medale. Zainteresowali się między

ca obowiązki dyrektora szkoły
Dominika Stasik złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się swiąt Bożego Narodzenia oraz podziękowała za udział
(kob)
w spotkaniu.

fot. Ilona Jamry, Marta Weso³owska

fot. archiwum

Ju¿ z pocz¹tkiem grudnia w klasach i na korytarzach w Szkole Podstawowej w Œwinkowie pojawi³y siê choinki i dekoracje œwi¹teczne.

re przygotowały mamy naszych
uczniów.
Korzystając z okazji, pełnią-

innymi wzrostem mistrza (204
cm), jego hobby, miejscami, które zwiedził podczas wyjazdów
na zawody, i częstotliwością treningów. Rodzice Łukasza Kaczmarka, również zaproszeni na
spotkanie, wspólnie z wychowawcami wspominali czasy
szkolne syna.
Pod koniec nietypowej lekcji
wicedyrektor Dorota Rutkowska,
wspiąwszy się na krzesło, uhonorowała Łukasza odznaczeniem
(mm)
„Nasz medalista” :)

dych artystów, którzy w doskonały sposób zaprezentowali wiersze ks. Jana od biedronki. W niesamowity i melancholijny nastrój
wprawiła słuchaczy poezja śpiewana przez uczennice naszej
szkoły oraz księdza proboszcza
chwaliszewskiej parafii. Muzyka
stanowiła doskonałe uzupełnienie recytowanych wierszy.
(ilka)
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29 listopada
burmistrz Julian
Jokś wraz z szefową Urzędu Stanu
Cywilnego Renatą
Pflantz
złożył
życzenia państwu
Urszuli i Janowi
Buszkiewiczom z
okazji 65. rocznicy
ślubu.
Żelazne gody
dzieci i wnuki państwa Buszkiewiczów postanowiły uczcić, organizując uroczystość-niespodziankę dla jubilatów.
Starsi państwo pobrali się w
fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

¯elazne gody

andrzejki 1948 r. Mieszkają w
Krotoszynie, dochowali się trojga dzieci, siedmiorga wnucząt i
sześciorga prawnucząt.
(mm)
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Kropla wody

Kiermasz z ¿yczeniami

W ramach wspó³pracy z rodzicami pani Anna
Ko³odziejska, mama jednego z przedszkolaków,
przeprowadzi³a w grupie „Wiewióreczki” w
Przedszkolu nr 7 zajêcia pt. :Kropla wody”.

fot. Bogus³aw Kêpa

Kiermasz œwi¹teczny w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
ju¿ od kilku lat jest ³¹czony z Wigili¹ osiedlow¹.

Przychodzą więc tego popołudnia do szkoły nie tylko
uczniowie i ich rodzice, ale i inni
mieszkańcy osiedla.
Honorowymi gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz
miejskich: wiceburmistrz Ryszard Czuszke, sekretarz gminy
Beata Pospiech oraz szef gminnego wydziału spraw społecznych Jerzy Janicki. Obecni byli
także działacze osiedlowi z szefową Eweliną Wronecką oraz
radni: Natalia Robakowska i
Krzysztof Kierzek. Nie mogło
oczywiście zabraknąć proboszcza krotoszyńskiej Fary, ks. prałata dr. Aleksandra Gendery.

Wszystkich powitali kolejno:
dyrektor szkoły Mariola Kaźmierczak, wiceburmistrz Czuszke, a następnie z powitaniem i
życzeniami wystąpił ks. prałat.
Potem goście dzielili się opłatkiem, a najmłodsi uczniowie zaprezentowali piosenki i tańce w
rytmie świąteczno-zimowym.
Były tam pląsające mikołaje,
młodociany jazz-band, wywijający w tańcu górale z góralkami i
aniołki flirtujące z… diabełkami. ? Gwar panował duży, bo po
drugiej stronie sali trwał w najlepsze kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez
szkołę.

Dla siedzących przy stolikach mieszkańców był to czas
sympatycznych pogaduszek
przy kawie i szkolnych wypiekach, które jak co roku smakowały doskonale.
Życzymy sobie i innym następnej podobnej, pełnej życzliwości
okazji do spotkania i rozmów o
ważnych i mniej ważnych sprawach.
Dnipro (red.)

W 45. edycji konkursu Orze³ Agrobiznesu w grupie 10 laureatów znalaz³ siê
Bank Spó³dzielczy z Krotoszyna.
nomii. O nagrodę mogą ubiegać
się firmy branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banki
działające na rzecz agrobiznesu
i firmy handlu spożywczego. Honorowy patronat nad nagrodą
sprawuje od początku wicemarszałek Sejmu RP. Dodatkowe informacje ogólne na stronie
www.aems.pl. Równocześnie
tytuł i nagrodę.
Srebrnego Promotora Orłów
Agrobiznesu za rekomendowanie firmy –laureatki otrzymał
wicestarosta krotoszyński
Krzysztof Kaczmarek.
(red.)

nia, płyn do naczyń, papier toaletowy i resztki jedzenia. Woda została przelana przez sito, na którym został duży osad, następnie
przez kolejne sito z drenażem, a
na końcu została przefiltrowana.
Wszyscy byli zaskoczeni tym, ile
razy trzeba oczyścić wodę, żeby
była czysta i zdatna do picia.
W części trzeciej dzieci wysłuchały dwóch wierszy, których tematem było oszczędzanie wody i
jej ochrona. Złożyły przysięgę
przyjaciela wody i zrobiły plakat,
na którym złożyły odciski dłoni
jako obietnicę dbania o wodę. Na
koniec oglądały pod mikroskopem
wodę czystą i zanieczyszczoną
oraz preparaty wykonane w kropli wody. Na pamiątkę zajęć każdy przedszkolak otrzymał od pani
Ani własnoręcznie uszytą przytulankę – kropelkę wody.
M.J.

Uznaniem cieszyły się magiczne gałęzie jemioły, brzozowe
pieńki z malunkami, szydełkowe
dzwoneczki, bajeczne bombki i
inne cudeńka. Po sali krążył gruby mikołaj z workiem cukierków.

Krotoszyñski bank Or³em
Uroczyste wręczenie nagród
połączone z recitalem Joanny
Rawik odbyło się 5 grudnia br. w
auli Domu Literatury w Warszawie.
Nagroda przyznawana jest
od 2001 roku za sukces rynkowy.
Organizatorem konkursu jest
warszawska Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Nagrody
przyznaje kapituła (przewodniczący poseł na Sejm RP Franciszek J. Stefaniuk) złożona ze
specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny
wiarygodności, finansów, marketingu, technologii żywności i eko-

Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom, że woda to życiodajna substancja. Nie ma zapachu, koloru i smaku, ale jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na Ziemi. Dlatego ważne
jest dbanie o czystość wody.
Zajęcia były podzielone na 3
części. W pierwszej części przedszkolaki otrzymały szklankę z
wodą. Sprawdzały, czy woda pachnie, czy ma kolor i próbowały określić jej smak. Sprawdzały również
stopień rozpuszczania różnych
substancji w wodzie zimnej i ciepłej oraz wyciągały wnioski.
W drugiej części zobaczyły, jak
wygląda woda płynąca do oczyszczalni ścieków oraz co się w niej
znajduje. Do dużego słoja trafiło
wszystko, co spływa rurami przez
cały dzień, czyli: pasta do zębów,
mydło, szampon, proszek do pra-

fot. archiwum

www.is.krotoszyn.pl

Nigdy wiêcej œmieci w lesie
6 grudnia rozstrzygnięty został gminny konkursu plastycznego dla dzieci, który w tym roku
miał hasło „Stop śmieciom w lesie”.
Ponieważ na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, komisja
konkursowa miała niełatwe zadanie. Po długich dyskusjach i naradach jurorzy zdecydowali się
przyznać następujące nagrody:
I miejsce: Iga Duczmal, lat 6,
Przedszkole nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie
II miejsce: Dominik Wojciechowski, lat 5, Przedszkole „Bajka” w
Krotoszynie
III miejsce: Karolina Kościelna,
lat 5, Przedszkole nr 7 Oddział w
Bożacinie

Wyróżnienia:
*Borys Brzeskot, lat 5, Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
*Klaudia Przekwas, lat 6, Przedszkole „Bajka” w Krotoszynie,
*Jagoda Kozłowska, lat 6, Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
*Oliwia Hadryś, lat 6, Przedszkole nr 5 w Krotoszynie,
*Antoni Grenda, lat 6, Przedszkole nr 1w Krotoszynie,
Wszystkim dzieciom składamy
serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy: Katarzyna Pawelczak, Magdalena Leporowska,
dyrektor Julita Janicka-Burzyń(p)
ska
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Dzienny opiekun alternatyw¹ dla ¿³obków
Dzienny opiekun to
nowa forma opieki,
któr¹ wprowadzi³a
ustawa z 4 lutego
2011 r. o opiece nad
dzieæmi do lat 3.

gnacyjną oraz edukacyjną, prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne właściwe do
wieku oraz higienicznie przygotowywać posiłki. Dzienny opiekun
przy sprawowaniu opieki może korzystać z pomocy wolontariusza.

Dzienny opiekun sprawuje pieczę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny (np. akt
własności, umowę najmu bądź
umowę użyczenia). Opieka powinna być tam sprawowana w warunkach zbliżonych do domowych.
Opiekunowie muszą zapewnić dzieciom osobne pomieszczenie do zabawy i odpoczynku w bezpiecznych
i higienicznych warunkach, zagwarantować właściwą opiekę pielę-

Praca dziennego opiekuna jest
ciekawym rozwiązaniem dla poszukujących pracy zarówno kobiet, jak
i mężczyzn. Daje również możliwość rodzicowi opiekować się swoim dzieckiem jako jednym z grupy i
równocześnie realizować się zawodowo.
Miasto i Gmina Krotoszyn pozyskała dodatkowe środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego

Œwi¹teczne drzewko ustrojone
5 grudnia br. w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³y siê ju¿ po
raz trzynasty warsztaty plastyczne ph. „Œwi¹teczne drzewko”.

fot. Sabina Snela

czak (gimnazjaliści). Nagrody dla
nich ufundowała biblioteka i Stowarzyszenie „Razem” Krotoszyn.

Na początku chór Izydorki z
Biadek pod batutą Klaudii Szubert
zaśpiewał kilka pięknych kolęd i
pastorałek. Zgodne głosy młodych
śpiewaków wprowadziły obecnych
w świąteczny nastrój.
Następnie uhonorowano naj-
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aktywniejszych czytelników 2013
roku. Byli to: Filip Grządka, Oliwia
Kosedowska i Maja Wróblewska
(najmłodsi), Karolina Grządka,
Aleksandra Starzyńska i Gabriela
Krawczyk (szkoły podstawowe),
Katarzyna Rogielewicz, Weronika
Gabryelczyk i Weronika Półrolni-

Potem był czas na radość
wspólnego klejenia ozdób, które
zawieszono na dużej choince podarowanej przez Nadleśnictwo
Krotoszyn. Jeszcze więcej ucieszyła wszystkich wizyta św. Mikołaja,
który obdarował zebranych słodyczami. Wielu bardzo chętnie wzięło udział w konkursie na śpiewanie kolęd. Ubraną, kolorową choinkę można podziwiać na parterze
biblioteki.
Dyrektor i pracownicy Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im.
Arkadego Fiedlera serdecznie
dziękują Stowarzyszeniu „Razem”
Krotoszyn, Piekarni Państwa
Brykczyńskich, Pani Klaudii Szubert i chórowi „Izydorki”, Nadleśnictwu Krotoszyn, Radzie Osiedla
nr 8, bez których nasze spotkanie
nie mogłoby się odbyć w tak atrakcyjnej formie.

Dotację gmina przeznaczyła na
wynagrodzenia dla opiekunów, na
zapewnienie bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania instytucji dziennego opiekuna oraz zakup
pomocy edukacyjnych. Projekt realizowany jest do końca roku i będzie kontynuowany w przypadku
otrzymania dotacji z programu
Maluch na rok 2014. Samorząd
będzie zabiegać o pozyskanie pieniędzy na utworzenie nowych
miejsc u dziennych opiekunów i w
żłobkach. Informacje o zapotrzebowaniu na nowe miejsca prosimy
kierować do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w KroJoanna Jarocka
toszynie.

fot. Izabela Bartoœ

sprawdzona alternatywa dla żłobków, w których jest wiele dzieci i
opiekunowie nie zawsze mogą poświęcić im dostateczną uwagę.
Ważne jest, aby rodzice obdarzyli
zaufaniem osobę, której oddają pod
opiekę swoje dziecko.

Andrzejki
w zdunowskim muzeum
2 grudnia grupy III i IV z katolickiego przedszkola Bajka wybrały się na wycieczkę do Zdun.
Dwa dni później do sąsiedniego
miasteczka pojechały grupy I i
III. Obie ekipy odwiedziły zdunowskie muzeum i kręgielnię.
W muzeum mali krotoszynianie
poznawali zwyczaje andrzejkowe. Było to atrakcyjne dla dzieci wchodzenie w świat kultury,

fot. archiwum

Dzienny opiekun jest wybierany w drodze otwartego konkursu
ofert ogłaszanego przez burmistrza Krotoszyna. Kandydaci musieli spełnić wymagania określone
w ww. ustawie tj. dać rękojmię należytego sprawowania opieki nad
dziećmi, oświadczenie o niekaralności, zapewnić warunki lokalowe
gwarantujące bezpieczną opiekę
nad dziećmi oraz odbyć 160-godzinny szkolenie, w tym 30 godzin praktyk z rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na
poszczególnych etapach życia
dziecka, opieki pielęgnacyjnej i
zdrowotnej, zabawy jako podstawowej formy rozwoju i budowania relacji społecznych z dzieckiem. Instytucja dziennego opiekuna to

Samorząd gminy Krotoszyn pozyskał wsparcie finansowe od wojewody wielkopolskiego na funkcjonowanie żłobka Miś oraz na funkcjonowanie dziennych opiekunów
w ramach programu Maluch – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3. Dofinansowanie na
żłobek wyniosło 98 tys. zł, na dziennych opiekunów – 66 tys. złotych.

fot. archiwum

W naszej gminie uruchomione
zostały dwa punkty prowadzone
przez dziennych opiekunów: „Tęczowy Skrzat” oraz „W krainie misia”, w których 10 dzieci od 20. tygodnia życia do 3. roku życia ma
zapewnioną opiekę.

w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch” - na funkcjonowanie
dziennych opiekunów w kwocie
66.000,00 zł oraz dofinansowanie
dotacji dla żłobka MIŚ w kwocie
98.040,00 zł.

polegało m.in. na laniu wosku i
szukanie pisemnych wróżb w
pączkach.
Na kręgielni przedszkolaki
uczyły się rzucania kulami, niektóre robiły to po raz pierwszy.
Chociaż kule do zbijania kręgli
nie są lekkie, dzieci radziły sobie bardzo dobrze i doskonale się
bawiły.
(p, red.)
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Ceramik we W³odawie

Turniej na miko³ajki

Od 29 listopada do 1 grudnia trwa³y we W³odawie Mistrzostwa Polski w Zapasach M³odzików.

7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się Mikołajkowy
Turniej Minisiatkówki Chłopców
rocznika 2002 i młodszych o Puchar Burmistrza Krotoszyna.

Klasyfikacja końcowa
1. UKS Polon I Krotoszyn
2. UKS Piast I Krotoszyn
3. MUKS Olimpia I Syców

Wyniki
Kategoria 53 kg - I miejsce Szy-

mon Wojtkowski
Kategoria 47 kg - III miejsce
Rafał Bochyński
Kategoria 35 kg - VIII miejsce
Dawid Lis
Kategoria 59 kg - XV miejsce
Mateusz Kowalski
Drużynowo
I miejsce – Mazowsze Teresin
II miejsce – Suples Kraśnik
III miejsce – Technik Świdwin
VII – Ceramik Krotoszyn
(rafpat)

fot. archiwum

W zawodach wzięło udział 7
zespołów: MUKS Olimpia Syców,
UKS Piast Krotoszyn, UKS Polon
Krotoszyn i drużynę Szkoły
Podst. nr 8 złożoną z najmłodszych uczniów (rocznik 2003).
Łącznie rozegrano 21 spotkań.
Turniej wygrał, nie przegrywając
żadnego spotkania UKS Polon I
Krotoszyn. Turniej odbył się
dzięki wsparciu finansowemu i
rzeczowemu Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.

W zawodach uczestniczyło
161 osób z 43 klubów. Klub Ceramik z Krotoszyna reprezentowało 4 zawodników. Szymon Wojtkowski zdobył złoty medal, wygrywając walkę z zawodnikiem z
Dąbrowy Górniczej. Brąz wywalczył Rafał Bochyński, który pokonał na punkty zapaśnika z
Międzyzdrojów.

4. UKS Polon II Krotoszyn
5. UKS Piast II Krotoszyn

6. MUKS Olimpia II Syców
7. Szkoła Podst.nr 8 Krotoszyn
(sław)

W grudniu p³ywacy KS Krotosz startowali w kolejnej edycji Grand Prix
Œremu. Zawody te rozpoczê³y siê w paŸdzierniku i w kolejnych miesi¹cach zawodnicy p³ywali wyznaczonymi stylami na ró¿nych dystansach.

Mistrzostwa strzeleckie OHP
21 listopada na strzelnicy Ligi
Obrony Kraju w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa Młodzieży
OHP woj. wielkopolskiego w
strzelaniu z broni pneumatycznej
i rzutach lotkami.
Organizatorem zawodów byli:
Komenda Wojewódzka OHP w
Poznaniu, Komenda OHP 15-2 z
Krotoszynie i Zarząd Powiatowy
Ligi Obrony Kraju przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie, senator Angeliki
Możdżanowskiej i posła Macieja
Orzechowskiego.

P³ywacy Krotosza na treningu przed wyjazdem

Siatkarskie Miko³ajki 2013
turnieju podopieczni Piotra Robakowskiego ukończyli na trzecim miejscu.
Impreza odbyła się 6 grudnia
pod patronatem posła Macieja
Orzechowskiego.
Rywalizowało w
niej dziesięć zespołów z Wielkopolski, Dolnego
Śląska
oraz
O p o l s z c z y z n y.
Turniej zorganizowano w ramach projektu
Fundacji Polska
Siatkówka „Siatkówka, nauka
fot. archiwum

Znakomicie spisali się młodzi
siatkarze UKS Piast w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju
Minisiatkówki Chłopców - Krotoszyn 2013. Tegoroczną edycję

plus wychowanie”. Sponsorami
nagród byli: Urząd Miejski w Krotoszynie, PPH Ewa SA, Cukiernia
Łyskawa oraz Fundacja Polska
Siatkówka.
Klasyfikacja końcowa
1. Tomart ZSS SOS Nysa
2. KS Gwardia Wrocław
3. UKS Piast Krotoszyn I
4. PSP 11 Kędzierzyn – Koźle
5. UKS Piątka Turek
6. UKS Dwójka Milicz
7. UKS Piast Krotoszyn II
8. UKS Polon Krotoszyn
9. PSP 50 Wrocław
10. UKS Zielone Wzgórz Murowana Goślina
(piorr)

Drużyny młodzieżowe tworzyły pary dziewczyna i chłopiec,
który strzelały z karabinu pneumatycznego i rzucały lotkami.
Wystartowało 8 drużyn z Poznania, Kalisza, Wrześni, Ostrowa
Wlkp., Kobylina Krotoszyna. W

konkurencji VIP-ów startowali
wszyscy opiekunowie, sponsorzy
i zaproszeni goście, razem 18
osób.
W połowie zawodów na strzelnicy pojawił się duży tort z okazji
50-lecia funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. Krótka
przemowę wygłosił komendant
wojewódzki OHP, a burmistrz
Julian Jokś złożył gratulacje. Po
poczęstunku dokończono zawody.
W klasyfikacji drużynowej
gospodarze, czyli OHP 15-2, zdecydowanie zwyciężyli. Najlepszą
zawodniczką okazała się Paulina Błażejczyk z Krotoszyna, a
najlepszym zawodnikiem - Dawid
Pogorzelec z Kalisza. Największą
niespodzianką zawodów okazała się kol. Agnieszka Małecka
ZSS Krotoszyn, która pokonała
(az)
wszystkich konkurentów.

fot. archiwum

fot. archiwum

Wyniki były przeliczane na punkty w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
W zawodach startowali pływacy z Wielkopolski, m.in. z Poznania, Kórnika, Ostrowa, Obornik, Swarzędza, Śremu, Krotoszyna.
Podczas ostatnich zawodów wyścigi
prowadzone były na 200 m stylem dowolnym i 100 m stylem grzbietowym. Po zawodach wręczono najlepszym zawodnikom pamiątkowe dyplomy i upominki.
Wyniki zawodników KS Krotosz: Wiktoria Mielcarek -I miejsce; Julia Ścislak II miejsce; Julia Rozum - III miejsce; Adrian Gromski - II miejsce; Miłosz Brdys - II
miejsce; Artur Pauter – II miejsce; Hubert
Dolata -III miejsce; Patryk Gromski -II
miejsce.
(fig)

fot. archiwum

P³ywacy KS Krotosz w Œremie
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6 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie profesor W³adys³aw Stró¿ewski odebra³ tytu³ „Honorowego Obywatela
Krotoszyna”.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

jest autorem
ponad 200
prac naukowych, a jego
dorobek
książkowy
wszedł na
stałe do kanonu lektur
filozoficznych. Ma opinię doskonałego wykładowcy i pedagoga, na którego wykłady (KUL,
UJ, Akademia Muzyczna i Akademia Ignatianum w Krakowie)
zawsze przychodziły i przychodzą tłumy studentów.

Oprawę muzyczna uroczystości zapewnił Krotoszyński
Chór Kameralny. Po południu
tego dnia prof. Stróżewski był gościem krotoszyńskiego muzeum,
które wspólnie z Rzeczą Krotoszyńską zorganizowało spotkanie dla mieszkańców miasta.
Profesor Władysław Stróżewski należy do najwybitniejszych polskich filozofów i cieszy
się najwyższym autorytetem w
kraju wśród ludzi nauki wywodzących się z Krotoszyna. Jest
absolwentem LO w Koźminie
wlkp. oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W uznaniu
bogatego dorobku naukowego
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadał mu w 2003 roku
tytuł doktora honoris causa. W
roku 2009 Katolicki Uniwersytet
Lubelski uhonorował go uroczystym odnowieniem doktoratu
uzyskanego w 1958 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
tego uniwersytetu.
Prof. Władysław Stróżewski

Jest częstym gościem w naszym mieście. W 1996 roku kapituła „Rzeczy Krotoszyńskiej”
nadała mu tytuł „Przyjaciela Krotoszyna”. W br. redakcja „RK”
zwróciła się do samorządu z
wnioskiem o nadanie prof. Stróżewskiemu honorowego obywatelstwa miasta. Kapituła tytułu
Honorowy Obywatel Krotoszyna
pozytywnie zaopiniowała wniosek, a radni miejscy 29 sierpnia
zaakceptowali to uchwałą. Finałem uchwały była uroczysta sesja 6 grudnia, na której szacownemu gościowi nadano tytuł.
11 grudnia br. Kraków na uroczystej sesji miejskiej nadał prof.
Stróżewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
(red.)

Bezpieczni w domu
6 grudnia w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Krotoszynie odby³o siê pierwsze losowanie czujek tlenku wêgla
wœród uczestników konkursu „Czujka w domu, tlenek wêgla nic
z³ego nie zrobi nikomu”.
Czujniki
czadu wylosowali:
Maria
Właśniak - Krotoszyn, Adam
Nowak - Krotoszyn, Katarzyna Plewa – Krotoszyn, Katarzyna Sobczak
– Krotoszyn,
Rafał Drygas –
Kobierno, Iwona HoffmannKonieczna –
Perzyce, Mariusz Błaszczyk
- Koźmin Wlkp.
Aneta Muszyńska – Krotoszyn, Danuta Strasburger –
Krotoszyn, Ewa Właśniak –
Perzyce, Mirosława Kowal –
Krotoszyn, Małgorzata Wójcik – Osusz, Natalia Wołowska – Krotoszyn, Daria
Szpurtacz – Benice, Maria Talarczyk – Krotoszyn, Karol
Grobelny – Krotoszyn, Artur
Wytykowski – Krotoszyn,
Grzegorz Pawlik – Krotoszyn,
Paweł Nyklewicz – Krotoszyn,
Iliana Polowczyk – Krotoszyn, Stefan Bielawny – Krotoszyn, Łukasz Jasiak – Krotoszyn, Iwona Kęsy - Nowa
Wieś, Jerzy Nagler – Brzoza,
Magdalena Durak – Krotoszyn, Irena Kowalczyk –
Roszki, Cyprian Szymanowfot. Monika Menzfeld-Czubak

Profesor honorowym obywatelem
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ski – Krotoszyn, Mirosława Sroka – Krotoszyn, Jan Wojciński –
Biadki, Katarzyna Skwiercz –
Zduny, Maria Reyer – Gorzupia,
Wiesława Kempa – Perzyce, Danuta Gęsiarek – Krotoszyn, Mariusz Grobelny – Krotoszyn, Robert Wojcieszyński – Krotoszyn,
Róża Wasielewska – Krotoszyn,
Wojciech Wierciński – Krotoszyn,
Elżbieta Kobierska – Zduny, Mariusz Zybała – Krotoszyn, Danuta Marciniak – Roszki.
Wręczenie nagród odbyło się
10 grudnia o godz. 12.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie ul.
Mickiewicza 29. Czujki przekazywał burmistrz Julian Jokś w obec-

ności komendanta powiatowego straży pożarnej Mariusza
Przybyła, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Mariusza Wichłacza (starostwo)
oraz Andrzeja Zielińskiego
zajmującego się sprawami
obrony cywilnej w urzędzie
miejskim.
Do dnia losowania na konkurs wpłynęło 217 ankiet. Drugie losowanie już 30 grudnia.
Jeśli jeszcze nie wziąłeś udziału w konkursie i nie masz w
domu czujnika czadu, wypełnij ankietę konkursową i wyślij do organizatorów. Masz
duże szanse na wygraną.
(red.)

Œpiewali dla Jankowa
W niedzielê 8 grudnia podczas Jarmarku Œwi¹tecznego na krotoszyñskim Rynku odby³a siê kwesta na rzecz poszkodowanych mieszkañców
Jankowa Przygodzkiego.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Akcję wsparli: senator Andżelika Możdżanowska i radny
sejmiku wojewódzkiego Franciszek Marszałek oraz przedstawiciele lokalnego samorządu: burmistrz Julian Jokś, wiceburmistrz Ryszard Czuszke, przewodnicząca rady miejskiej Zofia
Jamka, grono radnych RM oraz
współorganizatorzy - klasa Ia
ZSP nr 2. O godz. 13.00 wspólnie
ze zgromadzonymi na rynku krotoszynianami zaśpiewali piosenkę „Jest taki dzień” Czerwonych
Gitar.
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Niestety, pojawiły się problemy techniczne z muzyką. Oczekiwanie przerwał burmistrz Julian Jokś. Wyjął z kieszeni płaszcza harmonijkę i zaproponował,
żeby w tym czasie odśpiewać
kolędę „Przybieżeli do Betlejem...”. Włodarz zagrał melodię,
do której zaśpiewali wszyscy

zgromadzenie na scenie i wokół
niej. Ponieważ problemu z odtwarzaniem muzyki nie udało się rozwiązać, piosenkę „Jest taki
dzień” wykonano bez podkładu
muzycznego.
Obecny na krotoszyńskim
rynku Wiesław Witek, sołtys Jankowa Przygodzkiego, podziękował za wsparcie, zorganizowaną
pomoc i przeprowadzoną kwestę.

Zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców Jankowa Przygodzkiego zorganizowało Stowarzyszenie Twoja Alternatywa wspólnie z klasą Ia ZSP
nr2 oraz Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyńskiej pod patronatem senator Andżeliki Możdżanowskiej. Młodzież zebrała
1218,29 zł.
(mm)

