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KROTOSZYŃSKIEGO

„ My się zimy nie boimy, z Maciusiem ją przepędzimy
”, takim hasłem dzieci z Przedszkola nr 7 Maciuś
pożegnały zimę i powitały długo wyczekiwaną wiosnę. Król Maciuś ze swoją świtą prowadził barwny
korowód dzieci wokół przedszkola. Zespół cheerleaderek tanecznie pożegnał marzannę - symbol zimy.
Po jej spaleniu, pojawiła się młoda Wiosenka w towarzystwie pierwszych zwiastunów i zaprosiła
wszystkich do wspólnej zabawy.
(p7)

Muzealne spotkania

fot. archiwum

Tomnice wita³y wiosnê

fot. archiwum

fot. archiwum

Po¿egnanie zimy
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28 marca dzieci ze szkó³ i przedszkoli Krotoszyna
oraz s¹siednich miast spotka³y siê w Zespole
Szkó³ Integracyjnych nr 2 w Krotoszynie na VII
edycji Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych.

fot. Izabela Bartoœ

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

Słoneczna pogoda i wspaniała zabawa towarzyszyła
mieszkańcom Tomnic podczas wiosennego korowodu.
Specjalnie na tę okazję odrestaurowany i ozdobiony wóz
z marzannami na pokładzie przyjechał 22 marca do
Szkoły Podstawowej w Kobiernie oraz okolicznych firm
i gospodarstw. Główne uroczystości miały miejsce w
godzinach popołudniowych. Kolorowy pochód przeszedł
przez wieś na plac wiejski. Tam właśnie dokonało się
przywitanie wiosny, po którym odbyły się gry i zabawy
dla dzieci.
(rycz)

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie zaprasza dzieci szkół podstawowych i przedszkoli na "Muzealne spotkania z wiosną". Są to lekcje muzealne na temat dawnych obrzędów ludowych
związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Podczas zajęć prezentowane są również tradycje i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Grupy będą przyjmowane do końca
kwietnia bieżącego roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w muzeum (tel. 62/722-6147).
(helka)

1

3 (111)

Klub Fotograficzny 35mm z
KOK-u zaprasza m³odzie¿ w wieku 15-20 lat na warsztaty fotograficzne. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 12 kwietnia
o godz. 16.00 w KOK. Zapisy tel.
666 386 752 (iloœæ miejsc ograniczona).

Wielopokoleniowe firmy rodzinne
29 marca w muzeum spotka³o siê kilkanaœcie rodzinnych firm z Krotoszyna, których dzia³alnoœæ
liczy ju¿ dziesiêciolecia. Spotkanie zosta³o przygotowane przez dyrekcjê i pracowników Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta.

14 kwietnia o godz. 16.00 w kinie „Przedwioœnie” odbêdzie siê
fina³ Krotoszyñskich Talentów.

W dniach od 6 do 30 kwietnia w
galerii Refektarz wystawa fotografii lotniczej S³awka Kraœniewskiego. Wernisa¿ odbêdzie siê
13 kwietnia o godz. 19.00. Tego
samego dnia w godz. od 12.00
do 18.00 na krotoszyñskim
Rynku odbêdzie siê pokaz sprzêtu szybowcowego.
21 kwietnia IV akcja Motoserce.
Start – godz. 10.00. Mo¿liwoœæ
oddania krwi w godz. od 10.00
do 17.00. Wiêcej informacji na
s.6.
W dniach 27 i 30 kwietnia Urz¹d
Skarbowy bêdzie przyjmowa³
zeznania roczne do godziny
18.00.
Natomiast w sobotê 28 kwietnia skarbówka bêdzie czynna w
godz. od 9.00 do 13.00.
Do koñca kwietnia w sali Kameralnej muzeum (parter) mo¿emy ogl¹daæ wystawê pt. „Sztuka laki”.

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

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
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36
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51
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57

fot. Jacek Kêpa

„Wielopokoleniowe firmy rodzinne w Krotoszynie” to tytu³
wystawy, któr¹ ogl¹daæ mo¿na
w galerii Refektarz do 16 kwietnia.

Dyplom odbiera Leszek Wujec, reprezentant najstarszej z firm bior¹cych udzia³
w wystawie.

Teatr na B³oniu
Projekt realizowany jest w
ramach Dnia Integracji od 2005
roku, w tym roku jego termin
zbiegł się z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru, którego hasło w tym roku brzmi Dotknij Teatru. Młodzi aktorzy prezentujący swoje dokonania w
szkole na Błoniu mieli okazję
tego doświadczyć. Przygotowując swoje role, poznali, czym jest
scena, kostium, rekwizyt. Mierzyli się z tremą, nieodłącznym
towarzyszem aktora, i cieszyli
uznaniem widzów, bez których
nie byłoby teatru.
Na widowni zasiedli m.in. goście z Urzędu Miejskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krotoszyńskiej

Biblioteki Publicznej, Rady Rodziców oraz Przyjaciele szkoły.
Byli także obecni uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Organizację przeglądu wsparli:
władze miasta, Rada Rodziców
i Stow. Przyjaciół Szkoły na Błoniu oraz lokalni przedsiębiorcy.
Nie zawiedli też rodzice, opiekunowie i dziadkowie, dzięki którym powstały piękne kostiumy i
słodki poczęstunek.
Swoje spektakle zaprezentowało 11 grup aktorskich, dwie z
nich były spoza Krotoszyna: klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr
5 w Ostrowie Wlkp. – przedsta-

Utrudnienia w ruchu na Ogrodowskiego

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie informuje, że rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz wodociągu w ulicy Ogrodowskiego. Zgodnie z planem prace potrwają do końca sierpnia br. W związku z powyższym w rejonie ulicy
(wir)
Ogrodowskiego wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

(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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Zjazd absolwentów „ósemki”
Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie zapraszają na pierwszy zjazd absolwentów.
Zjazd odbędzie się 1 czerwca br. Jest organizowany z okazji przypadającego w
tym roku jubileuszu 45-lecia istnienia szkoły. Do udziału w zjeździe zaproszeni są absolwenci, którzy ukończyli „ósemkę” w latach 1968-2000.
Więcej informacji na temat zjazdu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej szkoły – www. sp8.krotoszyn.pl
(mm)

wienie „Z przyrodą za pan brat”
oraz IV a z Zespołu Szkół nr 5 w
Jarocinie – „Razem raźniej. Krotoszyn reprezentowali: 6-latki z
Przedszkola nr 5 „Ratujmy Ziemię”; grupa III z Przedszkola nr
6 „Dwanaście miesięcy”; 5- i 6latki z Przedszkola nr 7 – „Doktor Bąbel”. Gospodarze imprezy

wystawili do przeglądu sześć
grup: klasę 0 z przedstawieniem
„Czerwone Kapturki”, klasę Ib –
„Cyrk Kuku-Ryku”; IIc – „Kopciuszek”; IIIb – „W świecie barw”;
IVb – „Prima aprilis”; VB – „Baśniowy blues”.
Więcej na stronie WWW.krotoszyn.pl

Wyró¿nienie dla KBP
Kampania Cała
Polska Czyta Dzieciom działa już 10 lat.
W Warszawie podsumowano dokonania
dekady i wręczono
nagrody zasłużonym
wolontariuszom. Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera otrzymała wyróżnienie
specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała
Polska Czyta Dzieciom 2010/2011. Odebrała je Marlena Nabzdyk, wieloletnia
koordynatorka kampanii czytania. Jubileuszowy finał odbył
się 26 marca w Teatrze Dramatycznym
w Warszawie.
(kbp)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

Krawiectwo Miarowe „Selena”
Zakład Usług Pogrzebowych
Gulczyński Tomasz
Mechanika Pojazdowa Leszek
Krysztofiak
Krzysztof Łyskawa Cukiernictwo S.C.
Michał Łyskawa Cukiernictwo
S.C.
Karol Piotrowski Zakład Zegarmistrzowski
Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Marek Wieczorek
Leszek Wujec Wytwórnia Mebli
Mirosław Wujec „Meblostyl”
Najdłużej, bo od 132 lat istnieje
firma państwa Wujców, najmłodszą natomiast, bo liczącą
sobie dopiero 55 lat, jest firma
Jacek Kępa
„Selena.

28 marca dzieci ze szkó³ i przedszkoli Krotoszyna oraz s¹siednich miast spotka³y siê w Zespole
Szkó³ Integracyjnych nr 2 w Krotoszynie na VII edycji Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych.

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Starostwo Powiatowe

Towarzyszyła mu wystawa,
prezentująca świadectwa mistrzowskie dawnych i obecnych
właścicieli oraz wybór archiwalnych i współczesnych fotografii,
dokumentujący pokoleniową wytrwałość i konsekwencję krotoszyńskich przedsiębiorców w dążeniu do sukcesów, którym na
przeszkodzie stanęła wojna i
nieprzyjazne lata powojenne. Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano następujące firmy:
Piekarnia Ciastkarnia Jacek
Brykczyński
Piekarstwo M.J.M Czwojda S.C.
– Jakub Czwojda
Piekarstwo M.J.M. Czwojda S.C.
– Mateusz Czwojda
Marianna Gacka Foto-Gacka
Sylwia Grządka Artystyczne

fot. archiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl
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Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
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Rewitalizacja centrum
21 marca w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie odby³o siê spotkanie dotycz¹ce rewitalizacji centrum Krotoszyna, która ma obj¹æ: Rynek, Ma³y Rynek, pl. Jana Paw³a II, ul. Zdunowsk¹ na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, Kalisk¹, Go³êbi¹, Piekarsk¹, W¹sk¹, Klasztorn¹, Farn¹ i
Kaszarsk¹.

Z pytañ do burmistrza
Damian: Czy mo¿na gdzieœ zobaczyæ
plan Dni Krotoszyna? OdpowiedŸ: W
pi¹tek 25 maja od 18.00 zagraj¹ zespo³y
Maxell i Cliver. W sobotê od 15.00 czeka nas blok dla dzieci, program KOK
plus VAT i wystêpy: Robbie Williams
Revival Band, Micha³ Szpak, Jasiu Malecha Band popowy. W niedzielê od
15.00: blok dla dzieci, kabaret Koñ Polski, zespó³ Betel i Golec Orkiestra. Pozdrawiam. Julian Jokœ
Artur: Czy wie Pan kiedy i czy w ogóle
bêd¹ jakieœ prace na ulicy Chwaliszewskiej? Tam nie mo¿na przejechaæ... OdpowiedŸ: Ulica Chwaliszewska to droga powiatowa i o pracach zwi¹zanych
z jej remontem decyduje starosta oraz
zarz¹dzaj¹cy ulicami w jego imieniu Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krotoszynie.
Szymon: Co dalej z terenem PKS -u ?
Czy miasto takie jak Krotoszyn nie bêdzie mia³o dworca? OdpowiedŸ: Gmina Krotoszyn chce skorzystaæ z prawa
pierwokupu tej nieruchomoœci, decyzja ostateczna nale¿eæ bêdzie do Rady
Miejskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem podstawowym
tego terenu jest dworzec autobusowy,
przeznaczeniem uzupe³niaj¹cym - us³ugi towarzysz¹ce, w tym gastronomiczne i handlowe, a tak¿e pomieszczenia
biurowe.

Projekty: Sebastian Stanis³awski (x2)

Projektant nadmienił, że kolorystyka pierzei rynku została
uzgodniona z konserwatorem
zabytków, podobnie zresztą jak
wygląd ratusza, który wg słów
projektanta odzyska dawną
świetność.
Dyrektor Marszałek wyraził
nadzieję, że właściciele kamienic, zlokalizowanych w strefie
objętej Lokalnym Programem
Rewitalizacji, włączą się w nurt
rewitalizacyjny. Tym bardziej, że
pojawiają się możliwości skorzystania z preferencyjnych pożyczek oferowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego działającego jako Fundusz Rozwoju
Obszarów Miejskich w ramach
inicjatywy JESSICA również dla
prywatnych budynków. Potem
oddał głos przedstawicielom
banku.
O inicjatywie JESSICA w
Wielkopolsce mówił Paweł Lisowski, dyrektor departamentu
Programów Europejskich BGK.
Zasady i warunki finansowania
inwestycji przy pomocy środków
z wspomnianego programu

Antek 2012: Mam pytanie takie, czy
oœrodek istnieje? Dzwoniê od tygodnia
po 10 razy i nie mogê siê dodzwoniæ?
Jaka jest wina, mo¿e pan burmistrz
wie? Siedzi ktoœ tam w kantorku i odbiera do rejestracji? OdpowiedŸ: Jaki
oœrodek? Pyta Pan o przychodniê lekarsk¹? Nie wiem, o któr¹ Pan pyta,
jest ich wiele. Ale proponowa³bym
sprawdziæ numer telefonu, mo¿e tu
nast¹pi³a zmiana?

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Na spotkanie zaproszeni zostali właściciele posesji w Rynku. Uczestniczyli w nim również
przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, reprezentant Urzędu Marszałkowskiego,
krotoszyńscy radni, przewodniczący rad osiedlowych oraz
dziennikarze.
Gości powitał Franciszek
Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej krotoszyńskiego magistratu. Zaprosił
zebranych do obejrzenia prezentacji projektu rewitalizacji centrum miasta. Założenia i plany
rewitalizacji omówił projektant,
architekt Sebastian Stanisławski, posługując się planszami
przedstawiającymi centrum miasta w nowej odsłonie – po rewitalizacji.
Pan Stanisławski wspomniał,
że rynek będzie łączył trzy funkcje. Ruch komunikacyjny będzie
odbywał się w południowowschodniej części. Północny
fragment będzie pełnił funkcję
reprezentacyjną, zaś zachodnia
cześć – rekreacyjną. Główny
wjazd na rynek będzie odbywał
się ul. Kościuszki, wyjazd zaś –
ul. Koźmińską. Nie zmniejszy się
liczba miejsc parkingowych na
Rynku i Małym Rynku. Północnozachodnia część Rynku zostanie
wyłączona z ruchu, zamknięty
zostanie odcinek drogi od ul.
Zdunowskiej do ul. Piastowskiej.
Zmiana kierunku ruchu nastąpi
na ul. Piekarskiej. Do ul. Koźmińskiej będzie można dojechać ul.
Farną i Kaszarską. Zamknięty
zostanie fragment ulicy Farnej
na odcinku od Rynku do Gołębiej.
Przy okazji rewitalizacji wymieniona zostanie instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Centrum zyska też nowe oświetlenie
oraz nawierzchnię z płyt kamiennych (kostka). Nawierzchnie ulic
Zdunowskiej i Farnej będą nawiązywały wyglądem do ul. Rynkowej.

przedstawił Krzysztof Antczak,
dyrektor Oddziału BGK w Poznaniu. Bogusław Białowąs, zca dyrektora departamentu
Usług Agencyjnych BGK, omówił program finansowego
wsparcia oraz warunki pomocy

finansowej dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe
oraz remonty budynków
mieszkalnych w ramach Funduszu Termomodernizacji i Re(mm)
montów.

Marian: Pytanie dotyczy schroniska dla
zwierz¹t. Wed³ug mojej oceny nadane
pieskom imiona s¹ jakby nielogiczne i
zachodzi podejrzenie o celowym dzia³aniu. Imiona dla pieska, jak Kasia Igor
Olek i szereg innych podejrzanych
imion, wystêpuj¹ na stronie internetowej schroniska. Czy imiona piesków (te
niew³aœciwe) nie naruszaj¹ polskiego
prawa i dlaczego tak jest? OdpowiedŸ:
Polskie prawo nie normuje nadawania
imion psom. Schronisko prowadzone
jest przez krotoszyñski oddzia³ Towarzystwa Opieki Nad Zwierzêtami. Pytanie proponujê skierowaæ do tej instytucji.
Gosia: Czy jest Pan w stanie sprawdziæ, jak postêpuje praca w Urzêdzie
Skarbowym? Czekam ju¿ ponad miesi¹c na zwrot podatku, a tu jak nie ma,
tak nie ma. Wiem ¿e US ma trzy miesi¹ce, ale wiem, ¿e osoba, która z³o¿y³a
póŸniej PIT, zwrot ju¿ otrzyma³a! OdpowiedŸ: Urz¹d Skarbowy nie podlega w
¿aden sposób burmistrzowi miasta, tylko Ministerstwu Finansów. Jak tak¿e
sk³adam roczne rozliczenie podatkowe.
Pytanie swoje mo¿e Pani zadaæ albo naczelnikowi skarbówki albo ministrowi finansów.
Marta: Czy nie mo¿na zrobiæ sonda¿u
wœród mieszkañców odnoœnie zespo³ów, jakie chcieliby zobaczyæ na Dniach
Krotoszyna? OdpowiedŸ: Niebawem zaprosimy na now¹, interaktywn¹ stronê
internetow¹ KOK-u, gdzie bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ w sonda¿ach i badaniach
opinii. Planowanie Dni Krotoszyna bêdzie oprócz tego poparte dodatkowymi
analizami, jakie siê prowadzi z uwagi na
odbiorców imprez masowych.
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Olimpijczycy
odebrali nagrody

www.is.krotoszyn.pl

Komisja akceptowa³a
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spo³ecznej radni zostali zapoznani
m.in. z dzia³alnoœci¹ Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury w drugim pó³roczu minionego roku.

21 marca w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi odby³a siê V Powiatowa Olimpiada Fizyczna dla uczniów ze szkó³ naszego
powiatu.

Informację na ten temat oraz
na temat projektu inwestycyjnego Jednostka Aktywności Lokalnej przedstawił dyrektor Wojciech Szuniewicz. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Po uroczystym otwarciu spotkania o godz. 9.00 młodzi fizycy
zasiedli do pracy z testami
sprawdzającymi ich wiedzę. Po
uporaniu się z tym zadaniem w
nagrodę wszyscy mogli wysłuchać ciekawego wykładu pt.
Akustyka grzmotu, który wygłosił prof. Rufin Makarewicz z Instytutu Akustyki UAM w Poznaniu. Potem zwycięzcy konkursu
odebrali nagrody, a wszyscy
uczestnicy - dyplomy. Wręczali
je: dyr. szkoły i dyr. Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Mariola Kaźmierczak,
starosta Leszek Kulka i zastępca burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke. Gratulacje młodym fizykom składał także naukowiec z Poznania.
Olimpiadę zorganizował Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem
Burmistrza Krotoszyna i Starosty Powiatu Krotoszyńskiego.
Laureaci z gimnazjów
I miejsce - Katarzyna Zajączkowska - Gimnazjum nr 4 Krotoszyn

II miejsce - Mateusz Radojewski - Gimnazjum nr 2 Krotoszyn
III miejsce - Daria Jasik Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła
II w Krotoszyn
IV miejsce - Marcin Kaszkowiak - Niepubliczne Gimnazjum
w Krotoszynie
V miejsce - Krzysztof Kowalczyk - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałmi Integracyjnymi Krotoszyn
V miejsce - Bartosz Gąsiorkiewicz - Gimnazjum nr 4 Krotoszyn
Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce - Artur Worsztynowicz - I LO Krotoszyn
II miejsce - Bartosz Bierła - I
LO Koźmin Wlkp
III miejsce - Marcin Stachowiak - I LO Krotoszyn
IV miejsce - Aneta Pazoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Krotoszyn
V miejsce - Adrian Szwałek
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Krotoszyn.
(eliz)

1. Wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Skotarka.
2. Przystąpienie do sporządzenia
nowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu miasta ograniczonego ulicami: Mickiewicza, Kobylińska, Dworcowa
Klemczaka i Benicka. Pozwoli to
dostosować ważną część miasta
do zmieniających się potrzeb
miejscowego rynku. Rejon ten
obejmuje także teren dworca autobusowego, plan gwarantuje
utrzymanie dworca w tym miejscu i nie pozwala na ulokowanie
w nim innej działalności.
3. Bezpłatne przekazanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie
przy ulicy Raszkowskiej, na
skrzyżowaniu z ulicą więźniów
Politycznych, jest to fragment
chodnika przy drodze krajowej.
4. Nadanie nazwy osiedlu powstającemu przy ulicy Kobylińskiej, za marketem Dino. Właściciele nieruchomości wnioskowali o nadanie terenowi nazwy Zielone Ogrody.
5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia dla dziennego opiekuna. Dzienny opiekun to nowa forma opiekowania się dziećmi w
mieszkaniu osoby podejmującej
taką pracę – na podstawie umo-

fot. archiwum

fot. archiwum

Projekty uchwał przedyskutowane przez komisję

wy-zlecenia z burmistrzem. Więcej o tej pracy można przeczytać w Informacjach Samorządowych nr 2 lub na stronie
WWW.krotoszyn.pl w zakładce
samorządowego miesięcznika.
6. Wysokość opłaty za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna
i wyżywienie (jw.).
7. Sposób konsultowania się z
organizacjami pozarządowymi i
radą działalności pożytku publicznego - ustawa zobowiązuje
samorząd do określenie szczegółowych zasad takich konsultacji.
8. Statut Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej –
wejście w życie ustawy o wspieraniu rodzin wymusiło poszerzenie działalności Ośrodka, a
tym samym - zmiany w statucie.
9. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego”, czyli aktualizacja
dotychczasowego „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego”, która uwzględnia nowe wymagania odnośnie
tego dokumentu, zmiany, jakie

zaszły na terenie gminy, i jest
równocześnie niezbędna do
składania wniosków o dofinansowanie transportu publicznego
z funduszy zewnętrznych.
10. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”; posiadanie takiego programu jest obecnie dla gmin obowiązkowe. Program zbiera w
całość zasady, jakimi kieruje się
nasz samorząd w stosunku do
bezdomnych zwierząt.
11. Zaciągnięcie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w
wysokości około 180 tys. złotych
na sfinansowanie dokumentacji
inwestycji: rewitalizacja centrum miasta i utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jez. Odrzykowskim.
12. Wyodrębnienie w budżecie
gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2012 - w
związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków.
(red.)

Zakończyły się etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 10
uczniów Gimnazjum nr 4 ubiegało się o tytuł laureata oraz zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Efektem
ich kilkumiesięcznej pracy pod
okiem nauczycieli jest zdobycie
przez 5 gimnazjalistów w sumie
10 tytułów laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.
Nasi laureaci:
1. Bartosz Gąsiorkiewicz - laureat Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego, Chemicznego, Fizycznego, Matematycznego oraz
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finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
2. Joanna Nowaczyk - laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, Chemicznego, Matematycznego oraz Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego w roku
2010/2011,
3. Nikola Gniazdowska - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego oraz finalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
4. Tomasz Krakowski - laureat
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,
5. Katarzyna Zajączkowska - laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Finalistami zostali:
1. Paulina Lis - Wojewódzki Konkurs Geograficzny,
2. Owidiusz Makuta - Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
3. Michał Marszałek - Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
4. Katarzyna Patryniak - Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
5. Kinga Poprawa - Wojewódzki
Konkurs Biologiczny.
Do konkursów uczniów przygotowali: Mariola Kudrykiewicz - fizyka, Elżbieta Pierszała - matematyka, Małgorzata Pługowska - język
polski, Ewa Szewczyk - chemia,
Radosław Szymanowski – geografia, Urszula Woźniak - biologia.

fot. archiwum

Laureaci z G4

Laureaci z Gimnazjum nr 4: Katarzyna Zaj¹czkowska, Nikola Gniazdowska,
Joanna Nowaczyk, Bartosz G¹siorkiewicz, Tomasz Krakowski
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Wielka historia lokalnie
Jednym z bardziej radosnych, ze wzglêdu na zwyciêski epilog, wydarzeñ historycznych naszego kraju jest powstanie
zbrojne, które rozpoczê³o siê w ostatnich dniach grudnia 1918 roku i ze wzglêdu na jego cel i zasiêg terytorialny nazywane jest wielkopolskim.

Publikacja przedstawia kalendarium działań powstańczych i udział mieszkańców w
tym wydarzeniu historycznym, w
odniesieniu do zakresu terytorialnego określonego w tytule.
Oprócz tego znajdziemy w niej
biogramy zasłużonych powstań-

ców z naszego terenu, relację z
tematycznej konferencji naukowej zorganizowanej w 2008 roku
w Koźminie Wlkp. oraz informacje o obchodach 90-lecia Powstania Wielkopolskiego w gminach
powiatu krotoszyńskiego. Opra-

Spotkanie promujące publikację odbyło się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
Główny organizator, Starostwo
Powiatowe, zaprosił na spotkanie przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu, re-

fot. Izabela Bartoœ (x2)

Wspomnienie o polskim zrywie niepodległościowym skierowanym przeciwko Niemcom jest
w ostatnich latach traktowane
ze szczególnym zainteresowaniem, bo zwycięstwo to przesądziło o przyłączeniu Wielkopolski do odradzającego się po latach zaborów państwa polskiego. Wiele ciekawych informacji
o wydarzeniach sprzed ponad 90
lat i o obchodach w naszym powiecie ich ostatniej okrągłej
rocznicy usłyszeli uczestnicy
spotkania w bibliotece, na którym odbyła się oficjalna prezentacja książki „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 w powiecie
krotoszyńskim, koźmińskim i w
Sulmierzycach”.

Starosta Leszek Kulka przywitał zebranych, a Antoni Korsak, dr Edward Jokiel i dr Michał
Pietrowski, historycy, wykorzystali spotkanie do podzielenia się
z innymi swoją wiedzą historyczną.
cowanie zostało przygotowane
pod redakcją dra Edwarda Jokiel, Antoniego A. Korsaka i dra
Michała Pietrowskiego.

Starosta wręczył wszystkim
gościom egzemplarze promocyjne publikacji, a potem wraz z
burmistrzem Julianem Joksiem
uhonorowali w podobny sposób

daktorów książki i wszystkich
jej współautorów oraz laureatów powiatowego, szkolnego
konkursu historycznego.

zwycięzców konkursu dla
uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Młodzież z I LO im. Hugona Kołłątaja uraczyła zebranych programem artystycznym o tematyce patriotycznej, przygotowanym pod kierunkiem polonisty
Macieja Czachorka. Spotkanie
prowadził Juliusz Poczta, radny
powiatowy i wieloletni wychowawca młodzieży.
(eliz)

Nalot laserowy na kurhany
16 marca Krotoszyn odwiedzili archeolodzy w z Instytutu
Prahistorii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Panowie Mateusz Cwaliński i Jakub
Niebieszczański spotkali się z
młodzieżą z krotoszyńskich szkół
ponadgimnazjalnych w auli I LO.
Piątkowa prelekcja miała na celu
przybliżenie obrządku pogrzebowego kultywowanego przez dawnych mieszkańców naszych ziem w epoce brązu.
Temat został omówiony z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dotyczącej prowadzonych w
ostatnich latach wykopalisk archeologicznych na
cmentarzysku kurhanowym w Smoszewie. Podobnej treści spotkanie, z
mieszkańcami Krotoszyna, odbyło się po południu
w muzeum.
Przypomnijmy, że archeologów z poznańskiego uniwersytetu gościliśmy w Krotoszynie już
kilkakrotnie. Pierwsze wykopaliska w Smoszewie przeprowadzono na początku XX wieku, kolejne miały miejsce w latach 60. W
2009 r. realizowano badania w
porozumieniu z Wielkopolskim
Urzędem Konserwatora Zabyt-

ków i we współpracy ze specjalistami z Niemiec i Danii.
W ramach podpisanej z uniwersytetem umowy gmina partycypowała w kosztach badań kontynuowanych w roku 2010 i 2011.
Przeprowadzono wówczas kilka
spotkań z mieszkańcami, zorganizowano również wyjazd na
miejsce wykopalisk w Smosze-

wie, gdzie krotoszynianie na własne oczy mogli przekonać się jak
wygląda praca archeologów. Badania w Smoszewie będą kontynuowane również w tym roku.
W ostatnim czasie pracownikom uniwersytetu udało się pozyskać środki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie laserowego skanowanie lasu

(metoda ALS). Jak wyjaśnił nam
Jakub Niebieszczański badanie
to pomoże w stworzeniu numerycznego modelu terenu w celu
namierzenia obiektów archeologicznych, których ze względu na
gęsty drzewostan nie sposób
zmierzyć konwencjonalnymi metodami geodezyjnymi. Badanie
takie polega na wystrzeleniu
wiązki laserowej z urządzenia
umieszczonego pod samolotem. Ta, powracając do
odbiornika, jest obliczana
na rzeczywistą odległość.
Najlepszym czasem na
przeprowadzenie tego badania jest wczesna wiosna. Wtedy śnieg nie zniekształca powierzchni terenu, a liście nie blokują
trajektorii wiązki laserowej.
Dane po odpowiednim ich
przetworzeniu są wizualizowane
w specjalistycznych programach
i rozpoczyna się analiza powierzchni terenu w celu wykrycia struktur bądź form mogących
być pozostałościami ludzkiej
działalności sprzed wieków.
Głównym celem badania jest
określenie zasięgu cmentarzyska
kurhanowego z epoki brązu, ale
w trakcie badań uwzględnione

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

Smoszewskie kurhany nadal ciesz¹ siê zainteresowaniem poznañskich naukowców. Odby³y siê kolejne prelekcje dla
mieszkañców, przeprowadzono nowe badania, planowana jest dalsza wspó³praca.

zostaną również obiekty z innych
epok. Laserowy nalot na kurhany wykonano w ostatnim tygodniu marca.
Po zakończeniu badań w Smoszewie, naukowcy planują wydać
publikację na ten temat. Swoje
plany co do smoszewskiego kurhanu ma też gmina. - Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do
tego, że kurhany w Smoszewie
staną się ponadregionalną
atrakcją turystyczną – mówi
Franciszek Marszałek, dyrektor
Departamentu Inżynierii Miejskiej krotoszyńskiego UM. –

Chciałbym, żeby miejsce w Smoszewie stało się przystankiem na
jednym z naszych szlaków turystycznych, żeby odwiedzający
mogli zatrzymać się tu na dłużej,
nie tylko po to, by zobaczyć jak
wygląda kurhan, ale też by dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
Jak zapowiada dyrektor Marszałek, w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z nadleśnictwem i archeologami w celu omówienia dalszej współpracy. Przy
okazji poruszony zostanie temat
ewentualnej rekonstrukcji kurhanu którego powstanie datuje się
na ok. 1500 r. p.n.e..
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Eliminacje Krotoszyñskich Talentów
G³ównymi organizatorami Krotoszyñskich Talentów s¹: Stowarzyszenie
Twoja Alternatywa oraz Krotoszyñski Oœrodek Kultury.

Domaszewski, Zuzanna Kozina;
Bartosz Długi, Miłosz Poczta,
Mateusz Gasztyk, Jakub Marszałek „Fling Dreamers”; Marzena Patalas; Tomasz Wiśniewski,
Mateusz Gasztyk; Aleksandra
Pilch; Paweł Małecki, Tomasz
Dopierała; Patrycja Golka; Zespół taneczny „Jest koniec!” –
Sara Pawlik, Patrycja Golka,
Marta Machowska, Zuza Pernak.

Tę niecodzienną imprezę odbywającą się pod patronatem
burmistrza Krotoszyna Juliana
Joksia organizatorzy przygotowali już po raz drugi. Podobnie
jak w ubiegłym roku cieszy się
ona ogromną popularnością. Na
eliminacje Krotoszyńskich Talentów zgłosiło się ponad 30
grup i solistów. Pierwsza część
imprezy odbyła się 24 kwietnia
w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie, które wypełniło się prawie po same brzegi.

W jury zasiedli: Lidia Saracen - główny organizator i instruktor KOK; Krzysztof Manista
- główny organizator, prezes Stowarzyszenia Twoja Alternatywa; Wojciech Szuniewicz - dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury; Marek Olejnik - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycz-

W trakcie eliminacji wyłoniono finalistów: Angelika Milewska i Klaudia Milewska; Kalina
Koszałka, Anita Kurzawa; Paula Judkowiak; Joanna Papierska;
Sandra Fabianowska; Tomasz

nej; Patryk Serafiniak - instruktor tańca; Jakub Malik - ubiegłoroczny zwycięzca, lider teatru
ognia z Klubu Rivendell.
Organizatorzy zapraszają do
śledzenia przygotowań Wielkiego Finału Krotoszyńskich Talentów na profilu facebook (http://
www.facebook.com/events/
331369520244515/). Do 14 kwietnia, kiedy to odbędzie się występ
finałowy, laureaci wezmą udział
w warsztatach tanecznych, muzycznych, teatralnych oraz próbach scenicznych. Zapowiada
się naprawdę udane przedsięwzięcie kulturalne w niecodziennej oprawie. Ciekawostką jest,
że finał będzie można obejrzeć
w bardzo ciekawej konwencji
przez internet na portalu http://
www.e-powiat24.pl/.
Krzysztof Manista

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e
Małgorzata Pieszak i Kamila Dworniczak, uczennice krotoszyńskiego Zespołu Szkół
Specjalnych zajęły trzecie miejsce w drugiej edycji Konkursu
Wokalnego „Śpiewać każdy
może”. Małgosia i Kamila zaśpiewały utwór Sylwii Grzeszczak „Na zakręcie”.

Konkurs odbył się 27 marca w
krotoszyńskim „Przedwiośniu”, przeznaczony był dla
uczniów szkół specjalnych oraz
przedszkoli i szkół integracyjnych. Gościem i jednocześnie
jednym z jurorów był Gabriel
Fleszar, muzyk i piosenkarz.
Obok niego w jury zasiedli: Jolanta Szóstak, dyrektor ZSS w
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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 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 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
* KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om "Przyjazna Szko³a"
- cel: nr ident. 600000058812 - Przedszkole nr 3 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000251 - Szko³a Podstawowa w Biadkach
- cel: nr ident. 500000051825 - Szko³a Podstawowa w Gorzupi
- cel: nr ident. 500000051827 - Szko³a Podstawowa w Roszkach
- cel: nr ident. 500000051836 - Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900153952 - Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900155202 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900000806 - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
- cel: nr ident. 092900152162 - Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
Wa¿ne! Dopisek w rubryce „cel szczegó³owy” skieruje Twój 1% podatku na wskazany cel.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Zwycięstwo wyśpiewała
piosenką „Hallelujah” Sabina
Robakowska ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, drugie
miejsce zajęła Anna Krupińska, uczennica ZSS w Pleszewie, która zaśpiewała „Konika
na biegunach”.

Zostaw 1% w gminie Krotoszyn

Krotoszynie, reprezentująca
KOK Lidia Saaracen oraz Jakub Leciej, właściciel KL Studio Nagrań, fundator nagrody
głównej w konkursie, którą
była możliwość nagrania piosenki w profesjonalnym studiu
nagrań.
Konkurs prowadził Andrzej
Piotrowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ogłoszonej na czas ob-

rad jury przerwie, na scenie
prezentowały się zespoły taneczne. Przed publicznością
wystąpiła również 9-letnia Oliwia Wieczorek, uczestniczka
programu „Must be the music”.
Na zakończenie, już po wręczeniu nagród, Gabriel Fleszar zaśpiewał wspólnie z uczestnikami i jurorami swój przebój
(mm)
„Kroplą deszczu”.

* 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
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„Informacje”
znajdziesz w sklepie

Królowe ortografii wybrane
Bezkrólewie nie jest dobre dla utrzymania ¿adnego terytorium, nawet dla obszaru jêzykowego,
ortograficznego. Nic wiêc dziwnego…
SODN.
Organizację
konkursu
wsparli: Burmistrz Krotoszyna,
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz Tomasz Grzesiak
- Handel Artykułami Spożywczymi, Rada Rodziców przy ZSnr2
z OI w Krotoszynie, Księgarnia
"Lektorat Plus" w Krotoszynie,
Hurtownia "Piomar" w Krotoszynie, Marian Wachowiak - Handel
Artykułami Spożywczymi, Hurtownia "Augusto" w Jarocinie,
Krotoszyński Ośrodek Kultury
tudzież inne osoby, które prosiły o niepodawanie ich nazwisk.

fot. Izabela Bartoœ

… że krotoszyński Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował elekcję,
by wybrać powiatowego, szkolnego króla ortografii. Aby wybory były sprawiedliwe i dały szansę wszystkim pretendującym do
korony, elekcję przeprowadzono
w trzech grupach wiekowych,
bowiem do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponanadgimnazjalnych.
Międzyszkolna impreza odbyła się w Zespole Szkół nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi na
pl. Szkolnym. Każda z grup napisała dyktando sprawdzające
jej wiedzę o pisowni i dostosowane do zakresu wiedzy. Potem
nie pozostało już nic innego, jak
tylko czekać na wyniki.
Oczekiwanie na efekty pracy komisji konkursowej skróciło uczestnikom oglądanie spektaklu teatralnego, przygotowanego przez grupę teatralną
"10.50"z Koźmina Wlkp. Zespół
złożony z uczniów gimnazjum i
liceum zagrał sztukę „Piaskownica”, była ona oparta na tekstach własnych. Przedstawienie
poruszało tematy bliskie młodzieży: konflikty rodzinne, sprawy szkolne, przyjaźnie i pierwsze uczucia… Żywa gra aktor-

Laureaci konkursu

ska i ciekawa treść spowodowały, że blisko godzinne przedstawienie widzowie oglądali w skupieniu, oczekując dalszych wydarzeń.
Niestety, jak z pewnym żalem
zauważył wiceburmistrz Ryszard Czuszke podczas przeprowadzonej po spektaklu koronacji, na konkursie ortograficznym
zatryumfowały dziewczyny, dystansując na finiszu chłopców i
zdobywając wszystkie korony.
Brawo, dziewczyny! Prawdopodobnie chłopcy odbiją sobie to na

innych konkursach przedmiotowych, niemniej w tym roku i w
naszym powiecie Ortografia, jak
nawet rodzaj gramatyczny nazwy wskazuje, jest kobietą. ?
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zdobywcy najlepszych miejsc nagrody rzeczowe.
Gratulacje uczestnikom i zwycięzcom oraz ich nauczycielom
złożyli: Ryszard Czuszke, zastępca burmistrza Krotoszyna.
Mariola Kaźmierczak, dyrektor
szkoły i dyrektor SODN, dr Aleksandra Wachowiak, polonistka z

Szkoła podstawowa
I miejsce - Dominika Bukowska
II miejsce - Marek Zięba
III miejsce - Jagoda Sokołowska
wyróżnienie - Julia Witek
Gimnazjum
I miejsce - Katarzyna Szczepańska
II miejsce- Monika Liberska
III miejsce - Damian Knuła
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Kinga Mędykowska
II miejsce - Joanna Krawczyk
III miejsce - Joanna Wołoszyn
(eliz)

Harcerscy ratownicy
18 marca zakoñczy³ siê dwuweekendowy, profesjonalny kurs ratownictwa medycznego, prowadzony przez Harcersk¹ Szko³ê Ratownictwa Medycznego z Poznania.
resuscytacji krążeniowo-oddechowej i automatycznej defibrylacji zewnętrznej oraz udzieleniu
pierwszej pomocy poszkodowanym w przygotowanych symulacjach. Efektem kursu było przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy 18 osób, z czego
zdecydowaną większość z Krotoszyna.
Organizatorzy kursu wraz z
uczestnikami szczególne podziękowanie kierują do radnego

znania oraz Krotoszyna.
W ciągu 42 godzin wykładów
i symulacji kursanci zdobyli fachową wiedzę. Podczas pierwszego weekendu adeptów pierwszej pomocy zapoznano z teorią,
natomiast na drugim zjeździe
zdobytą wiedzę ćwiczono podczas wielu symulacji. Po wielu
godzinach ciężkiej pracy uczestnicy przystąpili do egzaminu,
który składał się z dwóch części:

fot. Wojciech Urbaœ (x2)

Uczestnikami była młodzież
harcerska z Hufca ZHP Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski oraz
z Poznania. Zajęcia prowadziła
wykwalifikowana kadra z całej
Polski, koordynatorem był Stanisław Borowski z Poznania,
komendantem pierwszego weekendu Maciej Kuczera, a szefową
drugiego weekendu Aleksandra
Nadolna, oboje ze Śląska. Ponadto pracę instruktorów wspierali
ratownicy z Opola, Lubina, Po-

Krzysztofa Manisty za wsparcie
organizacyjne, dyrektora Zespołu Szkół w Zdunach Andrzeja
Hejdysza oraz dyrektor Zespołu Szkół w Benicach Sabiny Rybakowskiej za udostępnienie
obiektu oraz wsparcie w kształceniu młodych ludzi z tak ważnej dziedziny, jaką jest pierwsze
pomoc, oraz dla wszystkich instruktorów i członków kadry pomocniczej, którzy pomogli w prowadzeniu zajęć.
Hufiec ZHP Krotoszyn

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.

Sklepy, do których dostarczamy
"Informacje Samorz¹dowe":
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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Medale p³ywaków
KROTOSZA

Srebrni medaliœci Piasta
Reprezentanci krotoszyñskiego Piasta wywalczyli srebrny medal w
turnieju fina³owym Mistrzostw Wielkopolski M³odzików w Pi³ce Siatkowej.

fot. archiwum

17 marca p³ywacy KS Krotosz wziêli udzia³
w kaliskim Mityngu P³ywackim „Szukamy nastêpców A. Wojdata”.

- Agnieszka Brdys - III miejsce
na 100m stylem zmiennym,
- Artur Pauter - I miejsce na 50m
stylem klasycznym, II miejsce na
100m stylem zmiennym,
- Miłosz Brdys - I miejsce na 50m
stylem motylkowym, III miejsce
na 100m stylem dowolnym,
- Paweł Krawczyk - III miejsce na
50m stylem motylkowym,
- Hubert Dolata - III miejsce na
100m stylem dowolnym,
- Kamil Biernacki - II miejsce na
100m stylem grzbietowym,
- Kamil Klotzek - III miejsce na
100m stylem grzbietowym.
Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym - I miejsce Z. Mielcarek, M.
Jadczak, J. Rozum, W. Mielcarek.
Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym II miejsce M. Brdys, P. Gromski, K. Klotzek, A. Gromski.

Wyniki spotkań z udziałem
UKS Piast:
sobota
UKS Piast Krotoszyn - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (14:25,
25:19, 15:11)
KPS Progress Września - UKS
Piast Krotoszyn 0:2 (17:25,
18:25)
niedziela
UKS Piast Krotoszyn - MUKS
Grom Kalisz 2:0 (25:21, 25:21)

KPS Calisia Kalisz - UKS Piast
Krotoszyn 2:1 (14:25, 25:23,
15:11)
Kolejność końcowa mistrzostw Wielkopolski młodzików w sezonie 2011/2012:
1. Kaniasiatka Gostyń
2. Piast Krotoszyn
3. KPS Calisia Kalisz
4. Progress Września
5. Grom Kalisz
6. UKS Stawiszyn
7. Orlik Miłosław
8. JanPol Turek
9. MOS Zbąszyń
10. MKS MDK Trzcianka
11. UKS Murowana Goślina
12. Siatkarz Jarocin
13. UKS Rataje-ZSO 4 Poznań
14. Malta FKS Poznań
15. MKS MOS Turek
16. UKS Pobiedziska
17. MKS MOS Słupca

Turniej minisiatkówki
Turniej Minisiatkówki
Dziewcz¹t o Puchar
Burmistrza Krotoszyna
rozegrano z okazji
Dnia Kobiet w Szkole
Podstawowej nr 8.

Wyniki najlepszych krotoszynian
65.Domaga³a Robert M. kat (10) 36:53
123. Chyba Szymon
(32) 38:31
156. Kasprzak Krzysztof (28) 39:21
192. Damian Witkowski (60) 39:59
305. Zaradniak Krzysztof (65) 42:26
356. Grzempowski Piotr 106) 43:16
623. Parysek Bohdan
(4) 46:46
662. Tyczyñski Piotr
(145) 47:12
1095. Ryba Wojciech
(245) 52:19
1496. Maækowiak Walery (128) 58:24

fot. archiwum
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Wyróżnieni zawodnicy:
MVP - Marcin Ernastowicz/UKS
Kaniasiatka Gostyń
najlepszy atakujący - Jakub Robakowski/UKS Piast Krotoszyn
najlepszy rozgrywający - Filip
Troczyński/KPS Calisia Kalisz
najlepszy przyjmujący - Jędrzej
Gruszczyński/KPS Progress
Września

UKS Piast Krotoszyn skład:
Piotr Kruś, Marcin Kaczmarek,
Tomasz Talaga, Przemysław
Młyński, Adrian Gajowczyk, Kamil Nowacki, Paweł Borusiak,
Adrian Urbaniak, Michał Kaźmierczak, Jakub Robakowski,
trenerzy Tomasz Horyza i Piotr
Robakowski

Maniacka Dziesi¹tka za nami
Maniacy biegów długodystansowych powitali wiosnę na trasie.
Bieg po asfalcie na dystansie 10km
był główną atrakcją przeprowadzonego po raz ósmy biegu Maniacka Dziesiątka. Impreza odbyła się 17 marca na terenach należących do toru regatowego Malta
w Poznaniu. Wzięło w niej udział
około 2000 biegaczy polskich i zagranicznych, nie zabrakło w tej
grupie także reprezentantów naszego KS Krotosz.
(red.)

Turniej odbył się 10 i 11 marca w hali sportowej kaliskiego
OSiR. Reprezentanci krotoszyńskiego Piasta zajęli wysoką
drugą pozycję, kwalifikując się
tym samym do rozgrywek na
szczeblu centralnym.
Turniej rozpoczęli od zwycięstwa 2:1 nad jednym z faworytów rozgrywek Kaniąsiatka Gostyń. W drugim meczu krotoszynianie zmierzyli się z zespołem
Progres Września. Dzięki dobrej
grze całego zespołu wygrali dość
pewnie 2:0. Niedziela przyniosła
zwycięstwo 2:0 nad zespołem
Grom Kalisz. W końcówce turnieju Piast zmierzył się z gospodarzem turnieju Calisią Kalisz.
Nie udało się pokonać gospodarzy, krotoszynianie przegrali 1:2.
Porażka w tym meczu zadecydowała o zepchnięciu na drugie
miejsce w turnieju.
Decyzją obserwatorów zawodów i trenerów zespołów Jakub
Robakowski z Piasta został wybrany najlepszym atakującym
turnieju. W dniach 31.03 – 1.04
młodzicy UKS Piast rozegrają
turniej na szczeblu 1/8 Finału
(pior)
MP.

Zawody odbyły się 8 marca.
Rozgrywki przeprowadzono w
dwóch kategoriach wiekowych,
w roczniku 2000 i 2001. Klasy
piąte (rocznik 2000) reprezentowało 6 zespołów: 2 drużyny z
MOS Śrem, drużyna z UKS Dwójka Milicz oraz 3 zespoły gospodarza turnieju SP 8 Krotoszyn.
W kategorii klas IV (rocznik
2001) wystartowało 12 drużyn: 3
z MOS Śrem, 3 z UKS Dwójka
Milicz, 3 z UKS Piast Krotoszyn
i 3 drużyny z UKS Polon Krotoszyn.
Siatkarskie zmagania odbywały się na dwóch salach, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS. W rozgrywkach piątoklasistek zwyciężyły zawodniczki UKS Dwójka Milicz, miejsce

fot. archiwum

W zawodach uczestniczyli
pływacy z Legnicy, Bydgoszczy,
Kluczborka, Łodzi, były również
drużyny z Wielkopolski.
Krotoszyńska siedemnastoosobowa ekipa zdobyła 20 medali.
Wyniki:
- Wiktoria Mielcarek - I miejsce
na 50m stylem motylkowym, I
miejsce na 100m stylem dowolnym,
- Ola Krajewska - I miejsce na
50m stylem klasycznym, II miejsce na 100m stylem zmiennym,
- Julia Rozum - II miejsce na
100m stylem dowolnym, II miejsce na 100m stylem grzbietowym,
- Monika Jadczak - II miejsce na
50m stylem klasycznym,
- Zofia Mielcarek - III miejsce na
100m stylem grzbietowym,
- Natalia Praczyk - II miejsce na
100m stylem dowolnym,

www.is.krotoszyn.pl

drugie przypadło drużynie UKS
Polon I Krotoszyn, trzecie zajął
UKS Polon III Krotoszyn. Na pozostałych miejscach uplasowały się zespoły: UKS Polon II Krotoszyn, MOS Śrem I i MOS
Śrem II.
W roczniku młodszym
pierwsze miejsce wywalczyły
zawodniczki z UKS Milicz I,
miejsce drugie zajęła drużyna

MOS Śrem I, trzecie zaś UKS
Polon I Krotoszyn. Kolejne
miejsca: UKS Polon II, UKS
Piast I, UKS Dwójka Milicz II,
MOS Śrem II, UKS Piast II,
UKS Dwójka Milicz III, UKS
Piast III, UKS Polon III, MOS
Śrem III.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i
medale.
(słchle, mm)

