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Sêdzia g³ówny odgwizdywa³
wszystkie gole, natomiast sêdzia
pomocniczy pomaga³ m³odym futbolistom w ich strzelaniu, czasami
podbiegaj¹c z pi³karzem i pi³k¹ na
rêkach blisko bramki… Wiêcej s. 5

fot. Izabela Bartoœ

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

Impreza na Dzień Kobiet w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej była w tym roku wspólnym dziełem książnicy i Stowarzyszenia „Razem”. Szefowe
obu instytucji: dyrektor Ewa Bukowska i prezes
Elżbieta Gasztka otrzymały od gości kwiaty z życzeniami dla wszystkich pań. Potem publicznośc bawiła się, oglądając część artystyczną przygotowaną
przez organizatorów pt. „Kobieta - diabeł czy anioł”.
Co odważniejsi widzowie wzięli udział w licznych
konkursach z nagrodami. Spotkanie zakończyły
rozmowy przy kawie.
(red.)

Superbabka i herod-baba

fot. Jolanta Wlekliñska

Œwiêtowali po w³osku

fot. Nina Szuniewicz

fot. Marcin Laska

Diabe³ czy anio³

W oddziale przedszkolnym w Roszkach chłopcy
uczcili Dzień Kobiet wspólną pizzą. Pierwotnie to
oni mieli osobiście przygotować ten przysmak dla
dziewcząt, jednak one też chciały uczestniczyć w
tym kulinarnym święcie. Ostatecznie każdy komponował swoją pizzę osobiście. Dzieci wykonały
włoski przysmak od początku do samego końca.
Oczywiście na koniec były prezenciki i zabawy.
(niszu)

8 marca pod hasłem „Kobieta to dar dla mężczyzny” bawiła się w sali sportowej chwaliszewska publiczność szkolna. Koło teatralne pod opieką Renaty
Gierszewicz zaprezentowało pogram artystyczny, który ukazywał różne stereotypowe wyobrażenia kobiet
oraz kobiety na przestrzeni wieków. Wszystkie przedstawicielki tej płci w szkole otrzymały życzenia i kwiatki, a gimnazjalistki dodatkowo miały dzień wolny od
odpytywania. Rozstrzygnięto też konkurs na prezentację multimedialną pt. „Super babka to ja.” Laureatka Magdalena Biegańska z IIIa otrzymała w nagrodę
bon do fryzjera.
(red.)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Chiñska sztuka w Krotoszynie

18 marca o godz. 16.00 w kinie
Przedwioœnie odbêdzie siê koncert zespo³u O.S.T.R. Bilety w
cenie 30 z³ do nabycia w KOK.
22 marca pracownia plastyczna
KOK poprowadzi wielkanocne
warsztaty zdobienia jaj. Koszt
udzia³u w warsztatach 25 z³, zapisy i informacje dodatkowe – tel.
509 282 972.
24 marca odbêdzie siê XXV Rajd
Turystyczny „Topienie marzanny”. Zg³oszenia i wpisowe do 20
marca przyjmuje Biuro Zarz¹du
Oddzia³u PTTK Krotoszyn Ma³y
Rynek 1, tel. 62 725-26-15.
Uczestnicy wyrusz¹ o godz.
10.30 sprzed Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Korowód z
w³asnorêcznie wykonan¹ marzann¹ przejdzie ulicami miasta
do strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego.
24 marca o godz. 10.00 w kinie
„Przedwioœnie” odbêd¹ siê eliminacje konkursu Krotoszyñskie
Talenty.
29 marca o godz. 10.00 kolejna
sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Zainteresowanych obradami
rajców zapraszamy do sali nr 41
krotoszyñskiego magistratu.
Na parterze budynku Muzeum
Regionalnego mo¿emy ogl¹daæ
wystawy prezentuj¹ce sztukê z
Dalekiego Wschodu. W galerii
Refektarz do koñca marca czynna bêdzie wystawa „Chiñskie malarstwo ludowe”, natomiast do
koñca kwietnia w muzealnej sali
kameralnej zobaczymy ekspozycjê „Sztuka laki”.
Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska
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Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

(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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Drewniane pude³eczka
pokryte lak¹ s¹ ³adne
i odporne na wilgoæ,
niestety zdobyæ takie
cacko jest trudno.
Mo¿na je tylko obejrzeæ, ale za to niewielkim nak³adem si³
i kosztów, bo blisko,
w krotoszyñskim muzeum.
1 marca
kustosz Helena Kasperska powitała w budynku Muzeum Regionalnego w
Krotoszynie
wszystkich,
którzy przyszli na wernisaż dwóch
wystaw
związanych
z kulturą chińską: „Chińskie malarstwo ludowe” i „Sztuka laki”.
Zdaniem prof. Henryka Brandysa,
znawcy tematu, zaproszonego do
wygłoszenia prelekcji wprowadzającej w temat, określenie „malarstwo ludowe” powinno być raczej
zastąpione tutaj przez „ malarstwo
chłopskie” lub „naiwne”. Rozwój tej
dziedziny sztuki nastąpił po roku
1950, kiedy rząd chiński zaczął promować sporadycznie dotąd wykonywane przez chłopów na swój użytek
obrazki, bywało że nawet na kawałku starej gazety. Malowidła zostawały w domu, czasami je niszczono. Jakiekolwiek były motywy zainteresowania rządu tą dziedziną sztuki,
efekty okazały się ciekawe. Wytworzony przez państwo popyt na malarstwo chłopskie spowodował na
wsiach jego rozwój. A obrazy zaczęto skupować dla kolekcjonerów, gromadzić w muzeach folkloru, prezentować na wystawach. Chłopskie obrazy ukazują głównie sceny z pracy
w gospodarstwie, są wśród nich tak-

że wizerunki przyrody lub obrazy,
które dyktuje wyobraźnia. Przy
czym tytuły tych dzieł – jak wyjaśniał profesor - wprowadzają czasami zamieszanie w głowach widzów, bowiem miewają wymiar metaforyczny. Na wystawie w krotoszyńskim muzeum zobaczymy bajecznie kolorowe obrazy przedstawiające m.in. rolników z wołami,
kobiety piorące bieliznę w rzece,
mężczyzn grających w piłkę na polanie, biegnące dzieci... Wizje chińskich artystów są sielankowe, pełne optymizmu, fantazji i afirmacji
życia.
Laka – obok porcelany i jedwabiu – była jednym z trzech chińskich
skarbów kształtujących przez wieki wyobrażenia Europejczyków o
charakterze sztuki chińskiej. Laka
jest wzbogacaną i barwioną żywicą
sumaka lakowego. Chińczycy stosowali ją do artystycznego zdobienia i
zabezpieczania przed wilgocią i innymi szkodliwymi czynnikami
przedmiotów z drewna, np. szkatu-

łek, rzeźb, parawanów, naczyń. Zaletą pokrywy lakowej jest odporność
na wpływy atmosferyczne i upływ
czasu, wadą - ogromna czasochłonność wykonania. Gładka i trwała
emalia powstaje z co najmniej kilkudziesięciu, nierzadko kilkuset,
warstw żywicy, z
których każda po
wyschnięciu musi
być wygładzona i
wypolerowana.
Laka, z natury
czarna, jest barwiona; bywa też
inkrustowana kością słoniową, nefrytem, zdobiona
złotem. W latach
osiemdziesiątych
zeszłego wieku
chińscy artyści
zaczęli używać
laki do malowania obrazów, kilkanaście z nich
możemy właśnie
obejrzeć na drugiej z wystaw – Chińska laka. Obok tradycyjnych zdobionych pudełek zobaczymy więc tam
obrazy barwne i bardzo trwałe (w
przeciwieństwie do delikatnych
dzieł malarstwa tradycyjnego – na
bibule i jedwabiu), których głównym

motywem jest przyroda: kwiaty,
drzewa, krajobraz, zwierzęta.
Prof. Henryk Brandys wprowadził
gości wernisażu nie tylko w temat
wystaw, ale i podzielił się ze słuchaczami wrażeniami z pobytu w Państwie Środka. Z pasją malował
przed słuchaczami obraz kraju, którym jest wyraźnie zafascynowany.
Dzisiejsze Chiny nie przypominają
tych, które nadal wielu z nas ma w
wyobraźni: miasta pełne pracowników fabryk w burych mundurkach,
uginających się psychicznie pod despotyzmem władz. Chińczycy nie
skarżą się, zachowują się, jakby im
się ten ustrój podobał, w miastach
nie widać stref nędzy, a nawet najskromniejsze wsie mają dobrze
przystosowany do współczesnych
potrzeb system edukacyjny. Profesor wspomniał tu o swojej nieplanowanej wizycie w jednej z wiejskich
szkół, w której wszystkie dzieci miały przed sobą tablety, a zapytane bez
przygotowania potrafiły powiedzieć,
kim byli Maria Skłodowska-Curie i
Mikołaj Kopernik. Mówca namawiał
do niesłuchania powszechnie głoszonych opinii na temat Chin i do samodzielnego zdobywania wiedzy na
ten temat. Najlepiej, oczywiście, odwiedzając ten dalekowschodni kraj.
Ze względu na
prowadzone w
Muzeum Regionalnym od zeszłego roku prace remontowe, obie wystawy są dostępne
w salach na parterze
budynku:
„Chińskie malarstwo ludowe” w
galerii „Refektarz”, „Chińska
laka” – w sali Kameralnej. Aby je
obejrzeć, należy
zgłosić się na piętrze, pracownik
muzeum oprowadzi każdego chętnego po obu salach. Ekspozycja w
„Refektarzu”, ze względu na plany
wystawiennicze galerii, będzie czynna do końca marca, wyroby z laki
będziemy podziwiać do końca kwietnia.
(eliz)

Utalentowani na scenie
24 marca na scenie kina Przedwioœnie swoje umiejêtnoœci zaprezentuj¹ m³odzi utalentowani
mieszkañcy naszej gminy.
Krotoszyński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Twoja Alternatywa po raz drugi organizują
konkurs Krotoszyńskie Talenty.
Jest on przeznaczony dla
uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, którzy
mają uzdolnienia w różnych
dziedzinach. Konkurs jest dla

nich motywacją do realizacji
własnych pomysłów i - jak mają
nadzieję organizatorzy – okazją
do wspólnej zabawy i integracji.
Uczestnicy zaprezentują nam
swoje talenty indywidualnie lub
grupowo, śpiewając, tańcząc,
grając na instrumentach itp. Z
pewnością niejeden z popisów

zaskoczy pozytywnie publiczność. Lista uczestników jest już
zamknięta, bowiem zapisy osób
zainteresowanych udziałem w
konkursie były przyjmowane do
9 marca.
Finał Krotoszyńskich Talentów zaplanowano na 14 kwietnia, również w kinie Przedwio-

śnie.
Lista zakwalifikowanych
uczestników eliminacji oraz program eliminacji zostaną zamieszczone na stronie miasta
www.krotoszyn.pl, stronie KOK
www.kok.krotoszyn.pl oraz na
Facebooku – Krotoszyńskie Talenty - eliminacje.
(eliz)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja
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„Informacje”
znajdziesz w sklepie

Stok narciarski
Ogłoszony przez Miasto i
Gminę Krotoszyn przetarg na
wybór wykonawcy projektu wygrała firma Trans-Bau-Project
z Borkowic. Zakres zadania
obejmuje między innymi zaprojektowanie dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów,
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścianki wspinaczkowej,
boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, kortów tenisowych i lodowiska, a także stoku narciarsko–saneczkowego.
Korzystając z obecności
projektanta, burmistrz poprosił o opracowanie w pierwszej
kolejności koncepcji stoku narciarskiego.
Znajomość koncepcji pozwoliłaby firmie prowadzącej

fot. Monika Menzfeld-Czubak

10 lutego podpisano w Urzêdzie Miejskim umowê na opracowanie dokumentacji pn. „Utworzenie
oœrodka rekreacyjno–wypoczynkowego na krotoszyñskim B³oniu”.

Sklepy, do których dostarczamy
"Informacje Samorz¹dowe":

obecnie roboty ziemne w obrębie Jeziora Odrzykowskiego na
wysypywanie urobku w ten spo-

sób, aby wstępnie formować
już pagórek.
Zgodnie z umową dokumen-

fot. Izabela Bartoœ

Tematyka przegłosowanych
uchwał:
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie i najem na okres do 3 lat
nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn dotychczasowym dzierżawcom i najemcom,
- nadanie nowej nazwy ulicy i
rondu na terenie Krotoszyna,

tacja powinna być gotowa w połowie grudnia 2012r.
(daw)

Szkolenie
dla przedsiêbiorców

Radni uchwalili

23 lutego odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Podczas obrad radni zaakceptowali wszystkie zapisane w
porządku dnia uchwały, za wyjątkiem tej o zmianie opłat za
wodę i ścieki, która została wykreślona z programu tej sesji.

Pocz¹wszy od pierwszego numeru (z poprzedniego miesi¹ca), „Informacje Samorz¹dowe” s¹ dostêpne dla wszystkich w sklepach
na terenie miasta i wsi. Zmieniliœmy zasady dystrybucji miesiêcznika samorz¹dowego. Ka¿dy
mieszkaniec miasta zainteresowany przeczytaniem pisma znajdzie je w którymœ z pobliskich
sklepów. System taki jest stosowany ju¿ od
dwóch lat na wsiach, ich mieszkañcy odbieraj¹
„Informacje Samorz¹dowe” u so³tysa lub w
sklepie. Teraz tak¿e mieszkañcy miasta znajd¹
ka¿de wydanie w jednym z oko³o siedemdziesiêciu, wiêkszych lub mniejszych, punktów handlowych w Krotoszynie. Tym samym rezygnujemy z rozdzielania kolejnych wydañ na dwie
czêœci miasta i gminy, ka¿de wydanie bêdzie
rozprowadzane równomiernie po ca³ej gminie.
Przypominamy, ¿e „Informacje Samorz¹dowe”
s¹ miesiêcznikiem bezp³atnym. Nie zamieszczamy w nim reklam i og³oszeñ p³atnych ani takich, które mog³yby sugerowaæ, ¿e s¹ komercyjnymi. Zawarte w wydaniu teksty odnosz¹ siê
do wydarzeñ z minionego miesi¹ca, z wieloma
z nich osoby korzystaj¹ce z internetu zd¹¿y³y
siê zapoznaæ na internetowej stronie miejskiej.
Pismo ma charakter czysto informacyjny, teksty staramy siê przygotowaæ w bezstronny
sposób.

- wyrażenie zgody na objęcie dodatkowych udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- emisja obligacji komunalnych,
- zmiana uchwały Rady Miejskiej
w Krotoszynie z 29 grudnia 2011
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla naszej gminy na lata 2012-2023,
- zmiana w budżecie na 2012 rok.
Oprócz tego Rada Miejska przyjęła też uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi. Pomoc ta jest przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej i wynosi 55 tysięcy
złotych.

20 lutego w Urzędzie Miejskim przy ul. Kołłątaja odbyło się
spotkanie, na którym przedsiębiorcy z gminy i powiatu krotoszyńskiego mogli zapoznać się z
podstawowymi wiadomościami
na temat zarządzania firmą według zasad lean manufacturing.
Ten nowoczesny system zarządzania powstał w Japonii, która
rozwijając swój przemysł po drugiej wojnie światowej, skorzystała z doświadczeń amerykańskich. Spotkanie było ukoronowaniem
dotychczasowych
wspólnych wysiłków samorządu
gminy, powiatu oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu.
Ich celem jest przygotowanie
projektu (lub kilku projektów),
odpowiadającego potrzebom
szkoleniowym naszych firm. Pro-

jekt będzie przygotowywany w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Pierwszą część spotkania
wypełniła prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w którym dzięki
udziałom wykupionym przez
gminę o poręczenia starać się
mogą krotoszyńscy przedsiębiorcy. Wkrótce samorząd wykupi
kolejne udziały, otwierając nowe
możliwości otrzymywania takich
poręczeń. Do tej pory z usług funduszu skorzystało 128 przedsiębiorców, a suma udzielonych im
poręczeń to prawie 10 milionów
zł. Działalność funduszu przyczyniła się do powstania 146 nowych firm i stworzenia 1028
miejsc pracy. Pewna ich część
powstała w naszej gminie.
(jakep)

Zakoñczyliœmy konkurs,
zapraszamy do konkursu

(eliz)

Projekt pocztówki przygotowany przez krotoszynianina Pawła W.
Płócienniczaka - na lutowej sesji radni uchwalili nazwę dla dotąd
bezimiennego ronda na skrzyżowaniu ulic Bolewskiego i Łąkowej.

16 lutego zakończyliśmy konkurs walentynkowy dla internautów. Wszyscy, którzy za pośrednictwem strony miejskiej, wysłali
życzenia walentynkowe dla swoich bliskich i znajomych, wzięli
udział w losowaniu upominków. Przygotowane karteczki z adresami e-mailowymi autorów życzeń losowała przewodnicząca
Rady Miejskiej Zofia Jamka. Pani przewodnicząca wybrała dziesięć adresów, dla ich właścicieli przygotowaliśmy upominki promujące naszą gminę. Dla trojga z wylosowanych - filiżankę z
podstawkiem, dla pozostałych - inne gadżety. Ponieważ taka zabawa spodobała się internautom, zapraszamy Państwa do kolejnej. Zachęcamy do wysyłania życzeń wiosenno-wielkanocnych
dla osób bliskich lub znajomych za pośrednictwem naszej strony. Życzenia przyjmujemy od pierwszego dnia wiosny, czyli od
21 marca, do godz. 15.00 przedświątecznej środy (4 kwietnia).
Ogłoszenie wyników i odbiór upominków w Urzędzie Miejskim –
w Wielki Czwartek 5 kwietnia od godz. 9.00 do 15.00.
Prosimy o podpisywanie życzeń imieniem, imieniem i nazwiskiem
lub pseudonimem, ponieważ nie publikujemy adresów e-mailowych.
Redakcja „Informacji Samorządowych”

1. Kiosk, ul. Piastowska, naprzeciw Poczty
2. Sklep PSS, ul. Mickiewicza
3. Sklep PSS, ul. Sienkiewicza
4. Ciastkarnia, Brykczyñski, ul. Floriañska
5. Sklep GS, targowisko
6. Sklep, Rawicka 26
7. Sklep, Klonowicza
8. Market Ewa, Rynek
9. Sklep PSS, Rynek
10. Sklep PSS, ul. Konstytucji 3 Maja
11. Sklep Joasia, ul. Kobyliñska 19
12. Sklep PSS, ul. Grudzielskiego
13. Sklep spo¿ywczy, ul. Spokojna 54
14. Market Lewiatan, ul. Osadnicza 44
15. Market Lewiatan, ul.Grudzielskiego 45
16. ¯abka, Rynek 33
17. Sklep, ul. Rawicka 10
18. Tomix Kolporter, Rynek 1
19. Sklep, szosa Benicka 19
20. Bufet, szpital
21.Waldi, ul. Farna 7
22. Waldi, ul. Zdunowska 34
23. Sklep, ul. Zdunowska 10
24. Sklep, ul. Kaliska 2
25. Sklep, Rynek 3
26. Ciastkarnia Brykczyñski, ul. Sienkiewicza,
ko³o Lidla
27. Sklep, ul. Rawicka 22/4
28. Ruch, ul. Zdunowska
29. Sklep, ul. £¹kowa
30. Sklep, szosa Benicka 20
31. Warzywniak, ul. Mickiewicza, rampa
32. ¯abka, ul. Ogrodowskiego
33. Sklep, ul. Wielkopolska 1
34. Sklep S³owik, ul. S³owiañska
35. Ciastkarnia Brykczyñski, al. Powstañców
36. Ciastkarnia Brykczyñski, ul. KoŸmiñska
37. Sklep GS, ul. Przemys³owa
38. Sklep, ul. Mas³owskiego 15
39. Sklep GS, Bukówko, ul. Zdunowska
40. Stacja Petrol, ul. Zdunowska 160
41. Sklep, ul. Urbanowiczówny
42. Sklep, ul. KoŸmiñska obok Maximy
43. Sklep, ul. Lelewela 6
44. Sklep Kaczmarek i Syn, ul. Promienista 1
45. Sklep, ul. Kopieczki
46. Sklep, ul. KoŸmiñska
47. Market Intermarche
48. Sklep naprzeciw ¯abki, ul. 23 Stycznia
49. ¯abka, ul. 23 Stycznia
50. Sklep GS, ul. Raszkowska 20
51. Sklep, ul. Ogrodowskiego 20
52. Market EKO, naprzeciw Starostwa
53. Sklep PSS, ul. Bolewskiego
54. Sklep, pl. Szkolny 5
55. Sklep, ul. KoŸmiñska 19, skrzy¿owanie
ze S³odow¹
56. Market Lewiatan, ul. KoŸmiñska
57. Market Lewiatan, ul. Ostrowska
58. Sklep, aleja Powstañców Wlkp.
59. Sklep, ul. Kozala 20
60. Piekarnia Smak, ul. Bolewskiego 33
61. Sklep Skorpion, ul. Sienkiewicza, naprzeciw S¹du
62. PHU Maciuœ, al. Powst. Wlkp. 60
63. Domek Chleba, ul. T. Koœciuszki
64. Sklep miêsny, ul. T. Koœciuszki.
65. P³ywalnia Wodnik.
66. Portiernia Mahle
67. Sklep, ul. KoŸmiñska
68. Sklep, ul. KoŸmiñska
69. Sklep, ul. Sienkiewicza, skrzy¿owanie
z ul. Mickiewicza
70. Sklep, ul. Zdunowska, ko³o sklepu miêsnego.
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Bezpieczni na co dzieñ

Jak dbać o własne bezpieczeństwo i ratować się w sytuacji zagrożenia, tłumaczył obrazowo młodym krotoszynianom
Łukasz Rabenda, specjalista ds.
BHP.
Spotkanie odbyło się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
i było jednym z wielu ciekawych,
zorganizowanych przez placówkę dla dzieci podczas ferii. Jego
hasłem było „Żyj bezpiecznie –
bezpieczeństwo na co dzień w
domu i w szkole”.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Gorzupi zademonstrowały pod kierunkiem nauczycielki Beaty Ulatowskiej pokaz
pierwszej pomocy.
Łukasz Rabenda, wykorzystając do uzupełniania swoich
słow obrazy i filmy z projektora,

objaśniał dzieciom, jak należy
się zachować
podczas rozmaitych groźnych
sytuacji, np. w
kontakcie z osami, zgubiwszy
się zimą w lesie,
podczas pożaru
w mieszkaniu
czy w razie ataku psa. Uczestnicy ćwiczyli
przyjmowanie tzw. pozycji żółwia, która ogranicza skutki psiego ataku, bo pozwala na częściową ochronę ciała. Dowiedzieli się też, jak należy postępować podczas pożaru, by zminimalizować poparzenia ciała,
chronić drogi odechowe i ugasić
płonącą odzież. Zachęceni przez
prowadzących: pana Łukasza i
bibliotekarkę Marlenę Nabzdyk,
opowiadali o niebezpiecznych
sytuacjach z własnego życia i
swoim wówczas zachowaniu.
Wszyscy uczestnicy wspólnie
analizowali te przypadki i ustalali, czy bohater danej sytuacji
postąpił właściwie.
Potem odbyły się ćwiczenia w
parach z udzielania pierwszej
(eliz)
pomocy.

O bezpieczeñstwie
w Internecie

fot. Izabela Bartoœ

dejmują decyzje i za
każdym razem mogą
sprawdzić,
czy była właściwa i jak
wpłynęła na
dalsze losy
b o h a t e r ó w.
Nad prezentacją czuwała bibliotekarka Beata
Wa l e ń s k a .
Każdy z zaprezentowanych filmików był przedyskutowany z
uczestnikami zajęć.
Doskonałym dopełnieniem
tematu była wizyta sierżanta
Piotra Szczepaniaka z Powiatowej Komendy Policji w Krotoszynie. Pan Piotr wyjaśniał, jak
bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu, zachęcał do
surfowania po internetowych
stronach w towarzystwie rodziców, mówił o zagrożeniach, z
których dzieci często nie zdają
sobie sprawy.
Zajęcia zakończyły się konkursem plastycznym. Zadaniem
uczestników było wykonanie
ulotki informacyjnej bądź plakatu dotyczącego bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

15 lutego zajęcia feryjne w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbywały się pod hasłem „Wyruszamy w cyfrowy
świat. Bezpiecznie!”
Dzieci obejrzały kilka krótkich filmików ze strony www.
sheeplive.eu . Kreskówki o tematyce związanej z Internetem,
telefonami komórkowymi i nowymi technologiami w przystępny i zabawny sposób pokazują
nieodpowiednie zachowania i
pozwalają oglądającym wyciągnąć właściwe wnioski.
Podobne tematy znalazły się
w przygotowanym z myślą o
uczniach szkół podstawowych
zestawie ”3...2...1... Internet”.
Tutaj dzieci rozwiązują problemy wspólnie z rajdowcem
Krzysztofem Hołowczycem. Po-
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Tydzieñ z bibliotek¹
„Ferie z ksi¹¿k¹” to szereg ciekawych spotkañ, na które Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna zaprosi³a w pierwszy tydzieñ zimowych wakacji
dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
Już pierwsze spotkanie pokazało, że uczestnicy ferii bibliotecznych
nie będą się nudzić - Aleksandra
Drygas, instruktorka z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, przeprowadziła warsztaty taneczne. Dzieci
uczyły się kroków tańca nowoczesnego i hip-hopu, a potem obejrzały,
jak to robią ich starsi koledzy, występujący w zespole „Temperature”
działającym przy KOK-u. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
inne rytmy muzyczne, kiedy również
kokowska instruktorka Lena Kazubek uczyła młodych kroków tańca
ludowego
Drugiego dnia o lesie i jego
mieszkańcach opowiadała w bibliotece Renata Wencławiak, przedstawicielka Nadleśnictwa Krotoszyn.
Młodzi krotoszynianie dowiedzieli
się, w jaki sposób należy dbać zimą
o zwierzęta. Swoja wiedzę na temat
przyrody sprawdzili, rozwiązując
zagadki. Podsumowaniem zajęć był
konkurs plastyczny „Tropami zwierząt” oraz zagadki walentykowe z
bohaterami książek i filmów dla
dzieci. Na spotkaniu pod hasłem
„Wyruszamy razem w cyfrowy świat.
Bezpiecznie!” dzieci obejrzały kilka
filmów, które uczyły je, jak poruszać
się bezpiecznie w Internecie. Więcej
na temat tego spotkania obok na
stronie.
W pierwszym czwartek ferii odbyło się spotkanie z trenerami, piłkarzami i najmłodszymi futbolistami z Klubu Sportowego Astra. Więcej na temat tego spotkania obok na
stronie.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się ,,Wielka Gala Postaci Bajkowych’’. Członkowie Stowarzyszenia „Razem” oraz bibliotekarze czytali fragmenty baśni przebrani za ich
bohaterów i zapraszali do zabawy
dzieci. Elżbieta Gasztka, prezes „Razem”, bawiła się z dziećmi przebrana za Zimę. Atrakcją były popisy karaoke, potem wspólnie wybrano najładniejsze przebranie bajkowe.
Bardzo ciekawe i pouczające
było spotkanie „Żyj bezpiecznie –
bezpieczeństwo na co dzień, w domu
i w szkole”, które poprowadził
Łukasz Rabenda, specjalista do

spraw BHP. Więcej na temat tego
spotkania na stronie.
Podczas zajęć z Bractwem Rycerskim Ziemi Kaliskiej „Poczet
Wirzbięty” z Krotoszyna dzieci
obejrzały prezentację multimedialną o strojach, wyposażeniu i
uzbrojeniu. Poznały również legendy krotoszyńskie i obyczaj pasowania na rycerza. Bogatsi o zdobytą
wiedzę wykonywali prace plastyczne w konkursie na najładniejszy
herb, hełm i miecz rycerski.
Spotkanie ,,Komputerowy świat’’
przygotowane wspólnie z firmą
,,Hardbit’’ i Multimedialnym Centrum Informacji zgromadziło wielu
miłośników gier i komputerów.
Wzięli oni udział w zabawach i konkursach ph. ,,Mistrz klawiatury’’,
,,Wymarzony pendrive’’ i otrzymali za udział w nich nagrody. Poznali
nowe programy, filmy i zobaczyli,
jak działa tablica multimedialna.
Kolejny dzień ferii w bibliotece
upłynął na wspólnym pichceniu z
Damianem Paszkiem, kucharzem z
restauracji „Cristal”. Pod okiem
mistrza dzieci przygotowały sałatki, potem wspólnie je degustowano
i oceniano kunszt kulinarny.
Tradycyjnie pod koniec ferii bibliotecznym odbył się Bal Przebierańców, na którym wybrano najładniejszy strój oraz najlepszych tancerzy.
Organizując spotkania o rozmaitej tematyce, Biblioteka nie pominęła żadnej okazji do wprowa-

dzania dzieci w świat literatury.
Każdego dnia zaproszeni goście
czytali fragmenty wierszy różnych
autorów, kontynuując w ten sposób
biblioteczną akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera dziękuje osobom, które prowadziły zajęcia, sponsorom, którzy
wsparli organizację, i wszystkim
dzieciom, które wybrały „Ferie z
książką”, aby ciekawie spędzić ferie.
Sponsorzy Ferii Zimowych
2012: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Nadleśnictwo ,,Krotoszyn’’, Firma Komputerowa ,,Hardbit’’,
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe ,,Ewa’’SA, Ciastkarnia
Państwa Brykczyńskich.
Partnerzy: Krotoszyński Ośrodek
Kultury- Aleksandra Drygas, Lena
Kazubek, Nadleśnictwo Krotoszyn
–Renata Wencławiak, Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie –
Piotr Szczepaniak, Krotoszyński
Klub Sportowy Astra –Hubert Wronek, Łukasz Rak, Maciej Parczyński, Stowarzyszenie ,,Razem’’- Elżbieta Gasztka, Urząd Miejski Łukasz Rabenda, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej Poczet Wierzbięty z Krotoszyna; Firma Komputerowa ,,Hardbit’’- Krzysztof Białek, Przemysław Poprawa; Restauracja „Cristal” – Damian Paszek.
(marl),(eliz)

O pi³ce i treningach
16 lutego w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej z uczestnikami ferii bibliotecznych spotkali się
przedstawiciele KKS ASTRA.
Gośćmi czwartkowego spotkania
byli trenerzy: Hubert Wronek,
Łukasz Rak i Maciej Parczyński
oraz zawodnicy: Kamil Konarkowski, Daniel Olejnik i Adrian
Sójka. W spotkaniu uczestniczyli
również trampkarze z młodszych
drużyn.
Trenerzy opowiadali o klubie,
treningach, rozgrywanych meczach i piłkarskich wojażach.
Korzystając z okazji, pokazali fil-

my ze zgrupowań, na które wyjeżdżali piłkarze Astry. Prezentacja pozwoliła dzieciom zobaczyć,
jak wygląda trening piłkarski.
Niektórzy widzowie byli bardzo
zdziwieni, kiedy odkryli, że nie
polega on wyłącznie na kopaniu
piłki. Trenerzy podkreślali, że
trampkarze muszą być wysportowani, dobrze, kiedy uprawiają
inne dyscypliny sportowe.
Uczestnicy ferii zimowych, jak na
prawdziwych kibiców przystało,
byli przygotowani do spotkania
z piłkarzami. Atrybuty kibiców w
postaci czapek i szalików można

było zobaczyć na każdym ze stolików. Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do zdobycia autografów krotoszyńskich
zawodników i trenerów. W kolejce po autograf stali nie tylko
chłopcy. Wianuszek wielbicielek
szybko otoczył sportowców. Jeden z zagorzałych kibiców krotoszyńskiego klubu przyszedł do
biblioteki z własną piłką i poprosił, żeby piłkarze na niej właśnie
złożyli swoje podpisy.
Pod koniec spotkania dzieci
rysowały stadion marzeń.
(mm)
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Pierwszy dzieñ w Benicach

Kulinarnie w Chwaliszewie

fot. archiwum ZS

Już pierwszego dnia zimowych
wakacji, 13 lutego, benicka szkoła
tętniła życiem. Nauczyciele przygotowali moc atrakcji. Uczniowie
szkoły podstawowej spotkali się na
warsztatach decoupage’u. Uczyli
się techniki ozdabiania przedmiotów, która polega na przyklejaniu
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.
Stworzyli dzieła sztuki i w pełni zasłużyli na miano artystów. Dla najmłodszych zaś uczniów szkoła
przygotowała wodne atrakcje na
krytej pływalni. Pod czujnym
okiem nauczycielek bawiły się tam,
pływały i korzystały ze zjeżdżalni.
Dzięki takim zajęciom dzieci już od
najmłodszych lat oswajają się ze
środowiskiem wodnym, swobodnie
poruszają się w niej, wiedzą, jak
należy zachować się w wodzie i na
basenie, żeby nie zrobić sobie
krzywdy. Aby uczestniczyć w tych
zajęciach na basenie, dzieci wcale
nie musiały umieć pływać. Zabawy w wodzie gwarantowały im aktywny wypoczynek, a efektem tej
formy spędzania czasu było dużo
frajdy.
To nie był koniec atrakcji dnia.
Dla 14 kinomanów z klasy II gimnazjum został zorganizowany I
Maraton Filmowy, który trwał całą
noc z 13 na 14 lutego. Celem spotkania z filmem było przygotowa-

nie młodych ludzi do twórczego
odbioru kultury i jej kształtowania.
W przedsięwzięciu ważne było
działanie mające zwrócić uwagę na
ogromne znaczenie edukacji filmowej w życiu człowieka. Maratończycy twórczo i przyjemnie spędzili
czas, oglądając wybrane oscarowe
filmy, rozmawiając o nich i analizując ich treść. Na początek kinomani wysłuchali niezwykle interesującego wykładu na temat sztuki
filmowej pana Janusza Urbaniaka.
Potem przyszedł czas na kultowe
filmy: „Życie jest piękne”, „Filadelfia”, „Stowarzyszenie umarłych poetów”… Uczniowie wykazali się
dobrymi manierami, świetnym hu-

morem i wytrwałością. Maraton
zakończył się niemal oscarowo.
W tym samym dniu klasa I gimnazjum urządziła sobie klasowe
„Piżama party”, które w naszej
szkole stało się już tradycją. Na
uczniów tejże klasy czekały nocne atrakcje: gry i zabawy sportowe, smażenie kiełbasek przy ognisku, walentynkowe wróżby. Początek ferii w Benicach uznano za
wielce udany.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie zmagali się
w konkursie kulinarnym pt.
„Książka kucharska w rękach
czytelnika”.
Głównym celem szkolnych
zmagań było sprawdzenie wiedzy uczestników na temat gotowania oraz umiejętności korzystania z książek kulinarnych. Na
zakończenie uczniowie musieli
wykazać się swoimi talentami
kucharskimi. Pomysłodawcami i
organizatorami konkursu były
bibliotekarki Hanna Binek z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
(filia nr 5) oraz Ilona Jamry z
Zespołu Szkół w Chwaliszewie.

Ilona Jamry, Hanna Binek

Bogumiła Pawlik-Berek

Zdjêcia wykona³y Bogumi³a Pawlik Berek, Halina Karwik i Sabina
Rybakowska

Zima ze szko³¹

Ferie z obiektywem

fot. A. Skalska

omawianych zagadnień korzystano zarówno z przygotowanych prezentacji multimedialnych, jak i z aparatu podłączonego do monitora, co ułatwiło
wszystkim uczestnikom zaobserwowanie i zrozumienie wprowadzanych zmian w ustawieniach
aparatu.
W drugim dniu warsztatów
cała grupa przeniosła się do pomieszczenia, w którym przygotowano część praktyczną spotkania. Tu uczestnicy poznali różnego rodzaju sprzęt fotograficz-

ny w postaci zarówno aparatów,
jak i osprzętu studyjnego i plenerowego. Pod kierunkiem prowadzącego skupili się na wykorzystaniu światła - najważniejszego czynnika w fotografii, zarówno naturalnego, jak i sztucznego. Część praktyczna zaowocowała serią portretów oraz
zdjęć makro.
Do dyspozycji uczestników
warsztatów przygotowano min:
materiały informacyjne dotyczące sprzętu fotograficznego, zawansowane aparaty kompaktowe, lustrzanki cyfrowe amatorskie i profesjonalne, obiektywy
z ogniskowymi od 8 do 300 mm,
oświetlenie studyjne błyskowe i
ciągłe, lampy systemowe, modyfikatory światła - różnego typu
blendy odbijające, softboksy, parasolki, strumienice, statywy.
Dwa dni to zdecydowanie za
mało na zgłębienie i zrozumienie tajników fotografii od strony
technicznej i twórczej. Dlatego
też pewnym jest, że pierwsze
otwarte warsztaty zorganizowane przez KOK nie będą ostatniSławek Skalski
mi.

i
kucharki
sprawdzili
swoje talenty
kulinarne
oraz dowiedzieli się, dlaczego należy
unikać palenia papierosów i picia alkoholu. Pracowity tydzień
został zwieńczony karnawałowym balikiem, na którym mali tancerze
w pięknych strojach demonstrowali umiejętności taneczne.
W drugim tygodniu uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wzięli udział w pogadance
profilaktycznej z policjantem
Piotrem Szczepaniakiem na temat narkotyków i dopalaczy
"Sztuki odmawiania w profilaktyce uzależnień". W ostatki młodzież bawiła się na szkolnej dyskotece. Dzień później odbyły się
zajęcia rekreacyjne na krytej
pływalni "Wodnik", a po powrocie – pogadanka z udziałem bibliotekarki KBP Beaty Waleńskiej na temat bezpieczeństwa w
Internecie. Kolejny dzień chętni
spędzili także na sportowo: w
kręgielni krytej pływalni "Wodnik" oraz w szkolnej sali gimnastycznej na turnieju piłki nożnej.
Ostatniego dnia ferii uczniowie
zmierzyli swoje siły w potyczkach ortograficznych i konkur(zs)
sie wiedzy historycznej.
fot. archiwum ZS

Dwa dni ferii zimowych krotoszyñska m³odzie¿ mia³a okazjê spêdziæ na
warsztatach fotograficznych zorganizowanych i prowadzonych przez
Agnieszkê Skalsk¹ z Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury oraz S³awka
Skalskiego z „Profess Studio”.

Warsztaty miały na celu zapoznać uczestników z budową i
działaniem aparatów fotograficznych oraz pokazać praktyczne i twórcze wykorzystaniu aparatu i podstawowych technik fotograficznych.
Pierwszy dzień warsztatów
niemalże w stu procentach poświęcony został zagadnieniom
teoretycznym. Omówiono typy
aparatów i poszczególne tryby
fotografowania. W trakcie
warsztatów dla zobrazowania

23
lutego
uczniowie klas
V i VI, pracując
w parach, mieli
za zadanie rozwiązać test na
temat gotowania. Kolejnym
etapem spotkania było sporządzenie przez
dzieci przepisu
na sałatkę z wykorzystaniem
dostępnych
produktów, a następnie przygotowanie potrawy.
Jury oceniało wiedzę uczestników, smak potrawy oraz estetykę podania. Młodzi kucharze
ujęli wszystkich swoją kulinarną
kreatywnością i zaangażowaniem. Jednogłośnie jury stwierdziło, że wszystkie przygotowane sałatki były przepyszne, zaskakiwały oryginalnym smakiem i doborem składników. Jednak na szczególne wyróżnienie
zasługiwały potrawy przygotowane przez Monikę Jędrzejak i
Dominika Rychlika. Wszyscy
uczestnicy kulinarnych zmagań
otrzymali nagrody książkowe.
fot. archiwum ZS

Uczniowie szko³y w Benicach na pewno nie nudzili siê w czasie ferii.

Ferie w Zespole Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
jak co roku obfitowały w ciekawe spotkania, które zorganizowali nauczyciele dla swoich
uczniów. Tegoroczne zimowe
wakacje na Błoniu przebiegały
pod hasłem „Zima jest nasza.
Można inaczej.” W poniedziałek12 lutego najmłodsi uczniowie uczyli się asertywności pod
kierunkiem Iwony Paterek,
szkolnej pedagog. We wtorek
dzieci przeniosły się w magiczną krainę Nibylandii, oglądając przedstawienie „Piotruś
Pan” w Teatrze im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu.
Inne skorzystały z zaproszenia pani od plastyki i budowały wspólnie dno morskie, co
nie było łatwym zadaniem, ale
sprawne paluszki poradziły sobie z nim dzielnie. Środa dla
jednych uczniów była czasem
zabawy w Figlolandzie, dla drugich – zajęć z twórczego myślenia. W czwartek mali kucharze
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Nagrodzeni „Krotoszynie”
i „Kobierzanki”
22 i 23 lutego Zespó³ Tañca Ludowego „Krotoszanie” goœci³ w siedzibie
Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca "Mazowsze".

* KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
* KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z pomoc¹"
- cel: 7079 Wojciechowska Joanna
- cel: 6717 Grabowski Micha³
- cel: 6222 Rogowska Magdalena
- cel: 6860 Brylewska Dominika
- cel: 7243 Czubak S³awa Bernadetta
- cel: 7566 Skowroñska Zuzanna Maria
- cel: 7607 Zawodna Olga
- cel: 11965 Stefañski Gabriel
[ zobacz tak¿e: akcja "Nakrêtka" ]
- cel: 11448 Szymczak Patrycja [ zobacz tak¿e: stronê www Patrycji ]

* KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om "Przyjazna Szko³a"
- cel: nr ident. 600000058812 - Przedszkole nr 3 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 500000051814 - Przedszkole nr 5 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 500000051819 - Przedszkole nr 7 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000251 - Szko³a Podstawowa w Biadkach
- cel: nr ident. 500000051825 - Szko³a Podstawowa w Gorzupi
- cel: nr ident. 500000051827 - Szko³a Podstawowa w Roszkach
- cel: nr ident. 092900153798 - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 500000051836 - Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900153952 - Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900155202 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000806 - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900152162 - Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
Wa¿ne! Dopisek w rubryce „cel szczegó³owy” skieruje Twój 1% podatku na wskazany cel.

W imieniu marszałka honorowe odznaczenia wręczył
zaproszonym zespołom
Krzysztof Grabowski, członek zarządu województwa
wielkopolskiego. Dla naszych zespołów odebrały je
kierowniczki: Józefa Marciniak - "Kobierzanki" oraz Arletta Polańska – "Krotoszanie". Oba zespoły mają na
swoim koncie osiągnięcia w
pielęgnowaniu i upowszechniania rodzimej kultury ludowej w kraju a także poza
(red.)
jego granicami.

* Opis pól w deklaracjach PIT:
- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS)
- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP - nie wiêcej jak 1%
podatku nale¿nego
- Cel szczegó³owy: uszczegó³owienie adresata lub celu na który zostanie przekazana darowizna
1%
- Wyra¿am zgodê: wyra¿enie zgody na przekazanie organizacji po¿ytku publicznego danych o
darczyñcy tj. imienia i nazwiska, adresu podatnika (przekazuj¹cego 1%) oraz wysokoœci kwoty
przekazanej.
Aktualny wykaz organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 znajduje siê na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej - Departament Po¿ytku Publicznego

Prus w pytaniach
konkursowych

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne
HISTORICA

100 lat temu umar³ Boles³aw Prus, znany wiêkszoœci Polaków
jako autor takich powieœci jak Faraon, Lalka, Placówka,
Emancypantki.
Okrągła rocznica jest dla Krotoszyńskiej
Biblioteki Publicznej okazją do przypomnienia twórczości wielkiego pisarza – nasza
książnica ogłasza konkurs wiedzy o Prusie
dla uczniów szkół średnich powiatu krotoszyńskiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony 12
kwietnia o godz. 12.00 w czytelni dla dorosłych (II p.). Zadaniem uczestników będzie
rozwiązanie w ciągu 45 minut testu dotyczącego życia i twórczości Bolesława Prusa.
Test składa się z 30 pytań. Ogłoszenie wyników zaplanowano na ten sam dzień. Uczestników obowiązuje znajomość biografii pisa-

rza oraz treści „Lalki”.
Troje najlepszych prusologów otrzyma
nagrody, dla wszystkich zaś organizator
przewidział dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do
16 marca: osobiście w czytelni (II p.), telefonicznie 62 725 27 83, pocztą e-mailową: czytelnia@biblioteka.krotoszyn.pl
Literatura zalecana przez organizatora: H.
Markiewicz, Pozytywizm, PWN; Literatura
polska. Pozytywizm, t. 5, Pinnex (rozdziały
dotyczące życia i twórczości oraz inne opracowania dotyczące Bolesława Prusa).
(red.)

Razem obraduje
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Razem odbędzie się 23 marca o godz. 15.00 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. W przypadku braku kworum drugie zebranie odbę(egasz)
dzie się po 15 minutach.
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Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie gminy Krotoszyn, na które mo¿na
przekazaæ 1% podatku dochodowego za rok 2011.

* KRS 0000064892 - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz¹ - cel: Magdalena i Anna
Poœpiech
* KRS 0000027109 - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzeci i Osób Niepe³nosprawnych w Krotoszynie
* KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski - cel: Ko³o Krotoszyn
* KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
* KRS 0000012471 - Lions Club Krotoszyn
* KRS 0000137358 - Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe, cel: LKS „Ceramik”
Krotoszyn
* KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
* KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
* KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel: Ko³o Krotoszyn
* KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej - cel:
dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej miejscowoœci
* KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska
- cel: Hufiec Krotoszyn
- cel: Hufiec Krotoszyn - 23 DSH SKAUT
- cel: Hufiec Krotoszyn - 24 Dru¿yna Harcerek

fot. D. Aleksandrzak (x2)

Pierwszego dnia pobytu w
Europejskim Centrum Kultury
Regionalnej i Narodowej Matecznik-Mazowsze goście z Krotoszyna zwiedzali okolice i zapoznali
się z historią zespołu "Mazowsze". Potem przez dwie godziny
ćwiczyli układy taneczne pod
kierunkiem instruktora zespołu
„Mazowsze”. Drugiego dnia podziwiali mazowszan podczas
próby w sali widowiskowo-edukacyjnej, zwiedzili zaplecze sceny, wystawę strojów ludowych i
ponownie mieli dwugodzinną
lekcję z instruktorem.
24 lutego "Krotoszanie" zwiedzali Warszawę: gmach Sejmu,
Kancelarię Prezydenta, Starówkę i Muzeum Powstania Warszawskiego.
"Krotoszanie" tańczą już od
10 lat. W grudniu zespół został
uhonorowany przez marszałka
Wielkopolski odznaką Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Okazją do wręczenia nagród było 9. Świąteczne Spotkanie Folklorystów i Twórców Ludowych Wielkopolski Południowej w CKiS w Kaliszu.
Razem z "Krotoszanami" odznakę otrzymał także Zespół
Śpiewaczy „Kobierzanki”, który
świętował już 31. rok istnienia.

Zostaw 1% w gminie Krotoszyn
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Graj¹ o sukces
Przed kilkoma miesi¹cami Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie przyst¹pi³o do unijnego projektu „Zagrajmy o sukces”.
Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego beneficjentem jest
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, natomiast partnerem - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Program zakłada przeprowadzenie określonej liczby zajęć w
pięciu blokach tematycznych:
języki obce, informatyka, sportowo-wychowawczy, matematyczno-przyrodniczy oraz pomoc
psychologiczna, łącznie około
150 godzin.

Święto Sportu, które podkreśliło ducha prawdziwego sportu
opartego na tradycji, uczciwości
i szacunku dla przeciwnika, zorganizowano w ramach cyklu
spotkań bloku sportowo-wychowawczego. Od początku obecne-

Organizatorzy zajęć projektowych (Renata Patalas, Małgorzata Benasiewicz-Szymańska oraz
Eugeniusz Koczorowski) tworząc koncepcję spotkania, nie
zapomnieli o rodowodzie olimpizmu. Historię starożytnych i
nowożytnych igrzysk przybliżył
wszystkim Maciej Szymański.
Zwrócił szczególną uwagę na
symbolikę olimpijską, zasługi
barona Pierre de Coubertina,
który doprowadził do wskrzeszenia idei igrzysk.
Zaproszeni goście: wiceburmistrz Ryszard Czuszke, naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzata Mielcarek, dyrekcja Gimna-

zjum nr 2 – Alina Binkofska, Joanna Pelikant oraz Juliusz Poczta podziwiali podniosłą uroczystość otwarcia I Igrzysk Olimpijskich Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Uświetniła ją defilada
sportowców ubranych w granatowe dresy, malowanie kół olimpijskich w barwach Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Australii przez
przedstawicieli tych kontynentów. Byliśmy świadkami zapalenia znicza olimpijskiego oraz
wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego. Wzruszającym momentem było złożenie przez gości
podpisów na fladze olimpijskiej.
W końcowej części spotkania
uczniowie oraz goście wzięli

oparciu o aktywność fizyczną”
czy „Hartowanie organizmu poprzez ruch na śniegu”.

Realizacja projektu „Zagrajmy o sukces” przynosi krotoszyńskiemu Gimnazjum nr 2 sporo korzyści. Szkoła zyskała sprzęt
sportowy i dydaktyczny o łącznej
wartości około 9 tysięcy złotych.

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

29 lutego odbyło się jedno ze
spotkań cyklu, które miało charakter Święta Sportu i swą
oprawą przypominało otwarcie
igrzysk olimpijskich. Tematyka
spotkania dotyczyła sportu niepełnosprawnych, dlatego też w
gronie zaproszonych gości znalazł się Albin Batycki, dwukrotny uczestnik igrzysk paraolimpijskich w Atenach i w Pekinie.
Opowiedział o swojej przygodzie
olimpijskiej oraz uroku dyscypliny, jaką jest tenis ziemny. Zaprezentował zdjęcia ukazujące
przebieg jego kariery oraz trofea (puchary, statuetki, medale).
Istnieje szansa, że pojedzie na
kolejne igrzyska, albowiem niebawem rozpocznie walkę o kwalifikację olimpijską do Londynu.

udział w konkursie wiedzy o
olimpizmie.

go roku szkolnego w zgodzie z tą
tematyką odbyło się już kilka
innych spotkań, jak na przykład
„Tradycje bożonarodzeniowe w

Uczniowie otrzymali dresy, a już
wkrótce staną się właścicielami
koszulek z logo projektu.
(G2)

Praca dziennego opiekuna
Jeœli masz doœwiadczenie w opiece nad dzieæmi lub odpowiednie przeszkolenie, mo¿e zostaniesz dziennym opiekunem
dzieci?
Miasto i Gmina Krotoszyn
ogłosiło zamiar zatrudnienia
dziennych opiekunów, którzy
będą z się zajmować dziećmi w
wieku od 20. tygodnia życia do 3
lat.
Zorganizowanie takiej opieki nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jakie pociąga
za sobą tworzenie żłobka czy
klubu dziecięcego. Czas opieki
sprawowanej w warunkach domowych jest efektywnie dopasowany do czasu pracy rodziców.
Dziennym opiekunem może zostać osoba pełnoletnia, która
spełnia następujące warunki:
- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- nie jest i nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej
zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na pod-

stawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne;
- posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę
nad dzieckiem;
- odbyła odpowiednie szkolenie
160-godzinne; w wypadku jeżeli
posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania
przedszkolnego, nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej lub
pedagoga opiekuńczo-wychowawczego wystarczy 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w
tym z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Kierownik ośrodka pomocy
społecznej może przeprowadzić
wywiad środowiskowy w celu
weryfikację spełnienia powyższych warunków przez kandyda-

ta na opiekuna. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów
szkolenia przez Powiatowy
Urząd Pracy w Krotoszynie.
Do odbycia szkolenia nie jest
zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat
3 przez co najmniej 12 miesięcy
bezpośrednio przed podjęciem
pracy jako dzienny opiekun.
Do zadań dziennego opiekuna
należeć będzie:
- zapewnienie dziecku opieki w
warunkach zbliżonych do warunków domowych;
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz
edukacyjnej, z uwzględnieniem
jego indywidualnych potrzeb;
- prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychosomatyczny dziecka i właściwych dla jego wieku.
Burmistrz Krotoszyna wybierze
dziennych opiekunów w drodze

otwartego konkursu ofert (na zasadach określonych w ustawie z
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Może to nastąpić po
podjęciu przez Radę Miejską w
Krotoszynie uchwał dotyczących
ustalenia wynagrodzenia dla
dziennego opiekuna oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych
przez rodziców za opiekę nad
dzieckiem.
Z osobą, która spełni wymagane warunki, podpisana będzie
umowa o świadczenie usług, do
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia. W
umowie powinny zostać określone wszystkie warunki związane
z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak:
strony umowy, cel i przedmiot
umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki

dziennego opiekuna, wysokość
wynagrodzenia oraz sposób i
termin jego wypłaty, czas obowiązywania umowy, warunki i
sposób zmiany, a także rozwiązania umowy
Zgodnie z projektem uchwały wynagrodzenie dziennego
opiekuna ma wynieść 3,90 zł za
godzinną opiekę nad jednym
dzieckiem. Jeżeli opiekun będzie
się opiekował 5 dzieci przez 9 godzin dziennie, to jego wynagrodzenie może wynieść: 9 x 3,90 x
5 x ok. 20 dni roboczych = 3 510
zł. Opłata za pobyt dziecka u
dziennego opiekuna wnoszona
przez rodziców/opiekunów
prawnych dziecka wyniosłaby
1,50 za godzinę opieki, a opłata
za wyżywienie - 5,50 zł.
W razie pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt z Wydziałem
Oświaty i Spraw Społecznych Rynek Ratusz, pok. nr 4, tel. 62
725 23 17.
Barbara Dmochowska
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Komisje dyskutowa³y

Tylu naraz zagranicznych dru¿yn pi³karskich
dawno nie widzieliœmy w Krotoszynie: Holandia, Portugalia, Niemcy, Dania, Grecja…

17 lutego swoje posiedzenie mia³a Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
Rady Miejskiej w Krotoszynie, natomiast 20 lutego – Komisja Spo³eczna.

21 lutego w hali sportowej
Centrum Sportu i Rekreacji na
ul. Młyńskiej rozegrany został
turniej piłkarski Euro 2012
Przedszkolaków. Wzięło w nim
udział osiem drużyn przedszkolnych z placówek: Miś Uszatek,
Maciuś, Bajka, Wesoła Gromadka, Kubuś, Biedronka oraz Oddział Przedszkolny Lutogniew i
Piłkarskie Przedszkole „Ósemeczka”. Każda drużyna reprezentowała inny kraj europejski,
dlatego zawodnicy grali w barwach narodowych danego kraju.
Rozgrywki miały charakter
święta piłkarskiego i prowadzono je sposób, który pozwolił
uniknąć nadmiernej rywalizacji,
dając wszystkim satysfakcję z
wygranej. Po boisku toczyło się
równocześnie kilka piłek, zawodnicy nie mieli więc proble-

mów, by po udanym dryblingu od
połowy boiska (tak, tak, niektórzy tak grali) dobiec do bramki i
zdobyć punkt dla drużyny. Sędzia główny odgwizdywał
wszystkie gole, natomiast sędzia
pomocniczy pomagał młodym
futbolistom w ich strzelaniu, czasami podbiegając z piłkarzem i
piłką na rękach pod bramkę.
W podsumowaniu turnieju
okazało się, że wygrały wszystkie drużyny, zatem każdy zawodnik dostał złoty medal, a każde
przedszkole: złoty puchar, zestaw nagród rzeczowych i słodyczy pt. Europaka przedszkolaka
oraz worek gumowych piłek.
Organizatorami turnieju byli:
UKS Polon. Urząd Miejski w Krotoszynie i gospodarz imprezy
CSiR.
(eliz)

Oba gremia,
zgodnie z ustalonym porządkiem
spotkań, zaopiniowały projekty
uchwał zaplanowanych na obrady Rady Miejskiej
23 lutego. Projekt
uchwały o wydzierżawieniu
nieruchomości
gminnych
na
okres do trzech
lat dotyczył kilku
spraw: gruntu w
Dzierżanowie, na
którym stoi prywatny lokal handlowy, nieruchomości rolnej w
Osuszy, garażu przy ul. Fabrycznej, lokalu wynajmowanego na
biuro przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz lokalu w
budynku kina. Obie komisje zaakceptowały projekt.
Nie było zastrzeżeń także
wobec projektu uchwały o nadaniu nazwy ulicy i rondu, co było
związane z nienazwaną dotąd
ulicą łączącą się z Rolniczą oraz,
drugie, z rondem na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Bolewskiego.
Pierwsze z nich miałoby się nazywać ulicą Zbożową, drugie rondem Władysława Rybakowskiego.
Projekt uchwały dotyczącej
zwiększenia udziałów Miasta i
Gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
związany jest z utrzymującym
się zapotrzebowaniem naszych
lokalnych firm na kredyty i
łączące się z nimi poręczenia.
Dotychczasowa wartość gminnych udziałów w Funduszu wynosi 1 mln 150 tys. złotych.
Członkowie obu komisji zgodzili
fot. Izabela Bartoœ

fot. Izabela Bartoœ (x4)

Polska, Grecja, Dania i inne

się z projektem, który proponuje podwyższenie udziałów do 1
mln 400 tys. złotych.
Potrzebę wyemitowania obligacji gminnych uzasadniał
skarbnik Grzegorz Galicki. Projekt uchwały mówiący o obligacjach wartości 11 milionów złotych spotkał się również z akceptacją obu komisji.
Nieco odmiennie zareagowały komisje na projekt uchwały o
zmianach w budżecie wynikających ze zwiększenia dochodów
oraz rozdysponowania tego wzrostu. Był on związany z przedstawioną przez skarbnika na obu
posiedzeniach autopoprawką
burmistrza. Komisja społeczna po
uzyskaniu wszystkich niezbędnych wyjaśnień zaakceptowała
poprawiony projekt jednogłośnie.
Kilku członków komisji budżetowo-gospodarczej miała natomiast
zastrzeżenia wobec samej autopoprawki, która wynikała z dotacji na projekt chroniący mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym. Jego najbardziej spekta-

kularnym efektem było zakupienie dla krotoszynian stu laptopów z dostępem do Internetu. Samorząd zrealizował to zadanie w
zeszłym roku, ale obiecane 760
tys. złotych wpłynęło dopiero w
lutym. Burmistrz sugerował wydanie dodatkowej kwoty m.in. na
rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej na wsiach, z czym nie
wszyscy członkowie komisji się
zgodzili. Proponowali przeznaczenie lwiej części dotacji na budowę gminnych dróg. Po dłuższej
debacie nad obydwoma rozwiązaniami treść uchwały wraz z
autopoprawką burmistrza została zaakceptowana większością
głosów.
W programie obrad komisji
społecznej znalazła się także informacja na temat współpracy
naszej gminy i stowarzyszeń z
miastami partnerskimi w latch
2008 –2011. Członkowie drugiej
komisji zapoznali się z informacją dotyczącą egzekucji obciążeń podatkowych i dochodów
(eliz)
budżetowych gminy.

Szko³a na B³oniu w akcji UNICEF-u
Wszystkie Kolory
Œwiata to miêdzynarodowy projekt UNICEF,
który rozpocz¹³ siê w
polskich szko³ach w
listopadzie zesz³ego
roku…
… i miał na celu zebranie
funduszy na zakup szczepionek
przeciwko najpoważniejszym
chorobom wieku dziecięcego:
odrze, gruźlicy, polio i tężcowi
noworodkowemu. Szczepionki
przeznaczone były dla dzieci z
Sierra Leone, jednego z najbiedniejszych krajów na świecie.
Do projektu zgłosiło się 1140

placówek edukacyjnych z całej
Polski: szkół, przedszkoli, domów kultury i bibliotek publicznych. Zadanie polegało na uszyciu szmacianych lalek i przekazaniu ich w zamian za darowiznę
nowym opiekunom podczas organizowanego w placówkach
Dnia Wszystkich Kolorów Świata.
Jedną ze szkół, w której powstały unicefowskie lale, był Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
Szmacianki przygotowali w
domu uczniowie gimnazjum, którzy zgłosili się sami, ale nie obyło się bez pomocy rodziców. Praca nie było łatwa, bo lalki należało uszyć według wzorów nadesłanych przez organizatora. Za-

bawki przekazane zostały nowym właścicielom podczas grudniowej uroczystości przedświątecznej dla uczniów, rodziców i
mieszkańców osiedla, a pieniądze przesłano organizatorowi
akcji. Łącznie udało się pozyskać w całej Polsce w tym projekcie prawie 700 tysięcy złotych
na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.
Każda placówka biorąca
udział w akcji mogła zgłosić
jedną lalkę do konkursu na najbardziej oryginalną pracę. Głosowanie było prowadzone do
końca lutego na stronie UNICEF-u Poland na Facebooku.
Niestety, laureatką konkursu nie
została szkoła z Krotoszyna, ale
i tak należą się jej gratulacje.
(eliz)
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