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KROTOSZYŃSKIEGO
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

Wystêp "Krotoszan" jak zwykle wzbudzi³ du¿e
zainteresowanie mieszkañców. Wiêcej o Œwiêcie Ulicy na s. 8

Spotkanie
ze stra¿nikami

Po¿egnanie
w Dierdorfie

fot. Tischler

fot. Monika Menzfeld-Czubak
fot. archiwum SM

fot. archiwum MR

Œwiatowe lalki

Do 17 sierpnia w krotoszyńskim Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę lalek z kolekcji
Anny Ziembińskiej, nauczycielki i bibliotekarki
Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie. Wystawa składa się z ponad 130 lalek z wielu krajów Europy i świata, między innymi z Włoch, Hiszpanii,
Indii, Japonii, USA i Nepalu. Najstarsze lalki pochodzą z lat 20. i 30. XX wieku. Kolekcja była już
prezentowana podczas zeszłorocznego Święta Ulicy, na Rynkowej. Anna Ziembińska zbiera lalki od
kilku lat, należy do Forum Kolekcjonerów Lalek
(helka)
„Dollplaza”.
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27 czerwca strażnicy miejscy odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie. Monika Wasielewska, zastępczyni komendanta Straży Miejskiej,
oraz strażnik Marcin Hadryś spotkali się z około 30osobową grupą podopiecznych ŚDS. Zgromadzone w
świetlicy środowiskowego domu osoby wysłuchały pogadanki poświęconej bezpieczeństwu. Strażnicy chętnie odpowiadali na pytania podopiecznych, które głównie dotyczyły pracy municypalnych.
(mm)

27 czerwca w miejscowości Kleinmaischeid, należącej
do Związku Gmin Dierdorf, miasta partnerskiego Krotoszyna, odbyło się pożegnanie przechodzącego na emeryturę dotychczasowego burmistrza związku Bernda
Bennera, który przekazał władzę wybranemu kilka miesięcy wcześniej Horstowi Rasbachowi. W uroczystości
wzięła udział delegacja krotoszyńska w składzie: przewodnicząca rady miejskiej Zofia Jamka, burmistrz Julian Jokś, jego zastępca Ryszard Czuszke i naczelnik
wydziału Jacek Kępa.
(jakep)
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Do 31 sierpnia na II piêtrze biblioteki w godzinach jej otwarcia mo¿na
ogl¹daæ wystawê fotografii 6. Miêdzynarodowego Biennale Fotografii
Artystycznej „Dziecko”. Ekspozycjê
udostêpni³a Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii.
W lipcu i sierpniu Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera zaprasza od 9.00 do 17.00 od
poniedzia³ku do pi¹tku. Kryta p³ywalnia Wodnik czynna jest od 6.00 do
23.00 przez ca³y tydzieñ, a basen na
Ogrodowskiego – od 10.00 do 19.00.
Muzeum czynne bez zmian: poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek od
godz. 10.00 do 16.00, w œrodê od
10.00 – 18.00, w pierwsz¹ i trzeci¹
niedzielê miesi¹ca od 9.00 – 14.00,
w soboty i pozosta³e niedziele - po
wczeœniejszym zg³oszeniu dla grup
co najmniej 10—osobowych.

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

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

01
36
58
14
51
07
57

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

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy
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Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie informuje, że zakończona została realizacja projektu
pt. Przebudowa obiektu
wypoczynku i rekreacji
w Bożacinie. Projekt był
współfinansowany ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2012. Wartość projektu wy-

Jako że wakacje blisko, bibliotekarki przygotowały dla dzieci
wakacyjne konkursy i łamigłówki. Uczniowie wysłuchali też
wierszy
terapeutycznych
Agnieszki Łaby. Na zakończenie
wszyscy wzięli udział w malowaniu twarzy – rysunki powstawały według bogatej fantazji uczestników.
Beata Waleńska

nosi 33 144,16 zł.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom, a szczególnie dzieciom i młodzieży, zagospodarowanie wolnego czasu.
Karol Bielarz, prezes OSP

Beniczanie na festynie

Œlubowali wype³nianie
obowi¹zków
29 czerwca kolejni pracownicy samorządowi złożyli ślubowanie.
Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2009 roku każdy, kto podejmuje po
raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym,
musi przejść służbę przygotowawczą. Służba obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do pracy na danym stanowisku i kończy
się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu oraz
złożenie ślubowania jest
warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
W przypadku osób, które kończyły służbę przygotowawczą w naszym
urzędzie w czerwcu, wiązało się to również ze szkoleniami przeprowadzanymi w formie kursów e-learningowych, w
ramach unijnego projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyk i
unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”. nadzorowanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i
Administracji, dzisiejsze
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Egzamin na portalu ministerstwa obejmował m.in. zagadnienia finansów publicznych, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych, a także kwestie związane z etyką i
kulturą pracy urzędnika. Urzędnicy zdawali również egzamin w swojej
macierzystej jednostce.
Po zaliczeniu egzaminów w obecności burmistrza i reprezentantów
kierownictwa urzędu zostały złożone uroczyste ślubowania. Złożyły
je: Sylwia Nawrocka, Dorota Szczurek, Anna Szczepaniak, Agnieszka
Pohl i Katarzyna Plewa. Kilka godzin później ślubowanie przed kierownictwem UM złożył także Maciej Poczta, od tego dnia młodszy strażnik
(naw, red.)
Straży Miejskiej.

W niedzielę 17 czerwca odbył się VIII Festyn Rodzinny w Benicach
organizowany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicy rodzinnego spotkania obejrzeli układy taneczne przygotowane przez uczennice klasy
I i II gimnazjum oraz klasy V i VI szkoły podstawowej. Atrakcją był pokaz
układów tanecznych zaprezentowany przez zespół taneczny „Temperature”, który działa przy KOK-u, oraz liczne rodzinne konkurencje sportowe.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs historyczno-geograficzny
„1 z 10” oraz występy i zabawy najmłodszych z mamą i tatą. Uczestnicy
festynu mogli dokonać pomiaru poziomu cukru i wysokości ciśnienia. Dla
najmłodszych przygotowano liczne atrakcje: skoki na batucie, nadmuchaną
zjeżdżalnię, lokomotywę, malowanie twarzy, grę w piłkarzyki. Mocy wrażeń dostarczyła wszystkim loteria fantowa.
(ZS Benice)

Basen otwarty zaprasza
W lipcu basen przy ulicy Ogrodowskiego zaprasza mieszkañców w godzinach od 10.00 do 19.00.
Podajemy poni¿ej aktualny cennik obowi¹zuj¹cy na basenie odkrytym.
Wejœcie na p³ywalniê
1. Dzieci do lat 7 - wejœcie tylko z opiekunem (opiekun p³aci za bilet zgodnie z cennikiem) bezp³atnie
2. Bilet ulgowy - dla dzieci, m³odzie¿y szkolnej, studentów, emerytów, rencistów (za okazaniem
wa¿nej legitymacji), do godz. 15.30 - 5,50 z³
3. Bilet ulgowy - dla ww. po godz. 15.30 - 4,00 z³
4. Bilet normalny do godz. 15.30 - 8,00 z³
5. Bilet normalny po godz. 15.30 - 5,50 z³
6. Bilet rodzinny 1+2 - dla osoby doros³ej i 2 dzieci - 13,50 z³
7. Bilet rodzinny 1+3 - dla osoby doros³ej i 3 dzieci - 18,00 z³
8. Bilet rodzinny 2+2 - dla 2 osób doros³ych i 2 dzieci - 18,00 z³
9. Bilet rodzinny 2+3 - dla 2 osób doros³ych i 3 dzieci - 22,50 z³
10. Karnet ulgowy, wa¿ny 14 dni od zakupu, dla dzieci, m³odzie¿y szkolnej, studentów, emerytów, rencistów (za okazaniem wa¿nej legitymacji) - 30,00 z³
11. Karnet normalny, wa¿ny 14 dni od zakupu - 40,00 z³
12. Wejœcie osoby niepe³nosprawnej (za okazaniem wa¿nej legitymacji, opiekun p³aci za bilet
ulgowy) - 3,00 z³
13. Wejœcie grupy (minimum 15 osób: 1 opiekun na 15 dzieci; dzieci przedszkolne - 1 opiekun na
10 dzieci) - 3,00 z³
Inne - nauka p³ywania - 20 lekcji po 30 minut - 250,00 z³
Wypo¿yczenia
Pi³ka do siatkówki - 4,00 z³/godz.
Komplet do tenisa - 4,00 z³/godz.
Deska do p³ywania - 4,00 z³/godz.
(eliz)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

26 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Biblioteka
w gościnie” zorganizowane przez
Krotoszyńską Bibliotekę Publiczna im. Arkadego Fiedlera.
Zajęcia odbyły się we współpracy bibliotekarek Beaty Waleńskiej i Beaty Kordus, pracującej
na co dzień w filii biblioteki w Benicach, a skierowane były do
uczniów klas 0 – III.

fot. Izabela Bartoœ x2

Do 17 sierpnia Muzeum Regionalne
zaprasza na wystawê lalek z kolekcji
Anny Ziembiñskiej, nauczycielki i bibliotekarki Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Krotoszynie. Wystawa sk³ada siê z
ponad 130 lalek, tak¿e z krajów pozaeuropejskich.

Bo¿aciñski grzybek

fot. Karolina Dubisz

15 lipca o godz. 13.00 odbêdzie siê
w Benicach VI Wystawa Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych. Oprócz tytu³owych zwierz¹t zwiedzaj¹cym zostan¹ zaprezentowane maszyny rolnicze, bêd¹ te¿ na nich czekaæ doradcy z ARMR, KRUS, ODR, firm paszowych i weterynaryjnych. Organizatorzy proponuj¹ tak¿e takie atrakcje, jak:
wystêpy zespo³ów ludowych, zawody stra¿ackie, pokazy rycerskie, przeja¿d¿ki konne i zabawy dla dzieci. O
godz. 14.00 „Koko koko euro spoko” œpiewa zespól Jarzêbina.

Biblioteka w goœcinie

fot. archiwum

Do 15 lipca w galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ wystawê grafiki Wo³odymyra Czornobaja.

fot. archiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
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Z pytañ do burmistrza

Senator zbiera podpisy Du¿a zmiana
w Lutogniewie

19 czerwca senator Andżelika
Możdżanowska spotkała się z
przedstawicielami krotoszyńskiej
prasy oraz lokalnymi działaczami
PSL na konferencji poświęconej
planowanej przez rząd reformie
sądownictwa.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani senator. Parlamentarzystka chciałaby zachęcić mieszkańców Krotoszyna do przyłączenia się do społecznego protestu
przeciwko likwidacji sądów rejonowych, która dotyczy także sądu
krotoszyńskiego. - Jako PSL, jako
samorządy musimy zjednoczyć
wszystkie siły, by wszystkie jednostki (m.in. sąd) były bliżej obywatela - powiedziała pani senator.
Kwestionowane rozporządzenie ministra Jarosława Gowina
mówi o likwidacji części sądów re-

jonowych i nie zawiera konkretnych informacji o utworzeniu wydziałów zamiejscowych w siedzibach likwidowanych placówek.
Nie wiadomo zatem, czy jest to
przeoczenie, czy takich wydziałów
w ogóle nie będzie. Czy mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego będą
musieli jeździć do sądów w innych
miejscowościach? Jaka będzie dostępność sądu dla przeciętnego
mieszkańca?
Andżelika Możdżanowska wyjaśniła, że jej partia zaczyna zbierać podpisy mieszkańców Polski
pod projektem obywatelskim ustawy, która ma za zadanie nie dopuścić do likwidacji sądów w miastach powiatowych. Żeby projekt
trafił pod obrady Sejmu, musi uzyskać 100 tysięcy podpisów.
(eliz)

Imiê dla szko³y

22 czerwca w Lutogniewie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu Ludowego.
Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w roku 2008, kiedy samorząd zlecił opracowanie dokumentacji budowlanej obejmującej
remont i rozbudowę budynku
wraz z dobudową kotłowni. W
roku 2010 gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskała 500 tys.
złotych. Umowa z samorządem
województwa wielkopolskiego o
przekazaniu tej kwoty została
podpisana w lutym 2011r. Kilka
miesiący później gmina zawarła
umowę z wykonawcą inwestycji,

którym zostało wyłonione wcześniej w drodze przetargu krotoszyńskie konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„Kubiak” i Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusza Grześkowiaka.
Prowadzone od sierpnia 2011 r. do
połowy czerwca br. roboty budowlane objęły m.in. wykonanie nowych instalacji: wodociągowokanalizacyjnej, elektrycznej i c.o.
Założono wentylację w obiekcie,
położono parkiet, wyremontowano kuchnię i toalety, wymieniono
okna i drzwi. W zakresie prac
znalazł się także remont dachu,
ocieplenie ścian, budowa kotłowni i wymiana ogrodzenia. Zakupiono także wyposażenia obiektu, takie jak: piece elektryczne,
szafy chłodnicze, krzesła, stoły i
szafy.
Cały remont kosztował około
(eliz)
1 mln 200 tys złotych.

Wiêcej szlaków

fot. Izabela Bartoœ

Imię Rotmistrza Witolda Pileckiego będzie
nosił Zespół Szkół
w Orpiszewie.
Wnioskowały o
to Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski
orpiszewskiej placówki. Wniosek został złożony we
wrześniu ubiegłego roku.
Komisje stałe Rady Miejskiej
w Krotoszynie, podczas czerwcowych posiedzeń, pozytywnie
ustosunkowały się do projektu
uchwały w tej sprawie. Na sesji
w dniu 29 czerwca radni podjęli
stosowną uchwałę. Nadanie
szkole imienia odbędzie się 3
września, podczas uroczystości
inauguracji roku szkolnego
2012/2013, którą tym razem zaplanowano właśnie w Orpisze(mm)
wie.
Rotmistrz Witold Pilecki (ur.
13 maja 1901 w Ołońcu, Rosja,

fot. Izabela Bartoœ x2

fot. Izabela Bartoœ

Pytanie: Co buduj¹ w miejscu po tartaku na ty³ach bloków przy ulicy Konstytucji 3 Maja? OdpowiedŸ: Teren pomiêdzy ulicami Benick¹ a Konstytucji 3
Maja jest objêty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Procedura zwi¹zana z przygotowaniem
inwestycji ogranicza siê do uzyskania
pozwolenia na budowê, którego udziela Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

stracony 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii
Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i
organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Oskarżony i
skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę
śmierci, stracony w 1948. Oskarżenie anulowano w 1990. Kawaler Orderu Orła Białego. Autor
pierwszych na świecie raportów
o Holokauście, tzw. Raportów
Pileckiego.
źródło:wikipedia.pl

Uwaga, przystanek przeniesiony
16 lipca zostaje zlikwidowany przystanek autobusowy przy ul.
Konstytucji 3 Maja - na wysokości dworca autobusowego. Pasażerów autobusów zapraszamy do korzystania z przystanku znajdują(anet)
cego się w obrębie dworca - od strony ul. Fabrycznej.

Na czerwcowym posiedzeniu
komisji społecznej radni dyskutowali m.in. o szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych w naszej gminie. Wcześniej
zapoznali się z pisemnym zestawieniem na temat szlaków przygotowanym przez krotoszyński
oddział PTTK oraz na temat ciągów pieszo-rowerowych - przez
Urząd Miejski. W dyskusji radni
mówili o potrzebie podniesienia
walorów edukacyjnych tras turystycznych w gminie poprzez
ustawienie na nich tabliczek informujących o pobliskich zabytkach, okazach fauny i flory. Że
nie będzie to łatwe zadanie, tłumaczył obecnym Roman Wosiek

z Urzędu Miejskiego. Urzędnik
mówił o kosztach takich tablic i
powtarzającej się, niestety, ich
dewastacji.
Radni uznali także, że byłoby bardzo dobrym pomysłem połączenie szlaków w jeden, by
stworzyły oznakowaną całość,
rodzaj opaski otaczającej Krotoszyn. Turyści wyruszający w
trasę jednym szklakiem mogliby wracać innym, co zwiększyłoby atrakcyjność całej wycieczki. Komisja wnioskowała także
o poszerzenie ścieżki rowerowej z Krotoszyna do Chachali i
przedłużenie jej w stronę Stawów Milickich.
(eliz)

Rozkopane skrzy¿owanie
Wydział Inwestycji i Rozwoju UM w Krotoszynie informuje, iż 9
lipca rozpoczynają się roboty obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Sienkiewicza i Kołłątaja. Początek prac
obejmuje skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Piastowskiej i powoduje
utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie. Apelujemy o ostrożność
oraz zwrócenie szczególnej uwagi na organizację ruchu. Prace prowadzone są w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wod(um)
no-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.

Pytanie: Czy bêd¹ sterylizacje osiedlowych bezdomnych kotów, które rozmna¿aj¹ siê bez przerwy? Zgodnie z
ustaw¹ z 1 stycznia, która zobowi¹zuje
do tego gminê? OdpowiedŸ: Planujemy finansowanie zabiegów sterylizacji
i kastracji kotów wolno ¿yj¹cych na terenie naszej gminy. Realizacja uzale¿niona jest od œrodków finansowych zabezpieczonych w bud¿ecie.
Pytanie: Czy na skrzy¿owaniu ulicy Piastowskiej z Koœciuszki zostanie za³o¿one lustro, poniewa¿ kierowcy wyje¿d¿aj¹cy z Piastowskiej nic nie widz¹ z prawej strony. Widocznoœæ zas³aniaj¹ samochody stoj¹ce zaraz przy krzy¿ówce. Trzeba wyje¿d¿aæ albo na „oko”, albo
poczekaæ, a¿ ktoœ nas wypuœci. OdpowiedŸ: Zarówno Piastowska, jak i Koœciuszki nale¿¹ do starosty, w którego
imieniu zarz¹dza ulicami Powiatowy Zarz¹d Dróg. Pytanie nale¿y skierowaæ do
zarz¹dcy.
Pytanie: Czemu ma s³u¿yæ ustawienie
na ul. Grudzielskiego informacji o kontroli prêdkoœci? Czy w ca³ym mieœcie
mamy 20km/h? Przecie¿ ludzie œpiesz¹
siê do pracy, szko³y zajêæ... OdpowiedŸ:
Zmiany dotycz¹ce organizacji ruchu
drogowego, w tym ustawienie znaków
na drogach powiatu krotoszyñskiego, s¹
w kompetencji starosty krotoszyñskiego. Zmiany wprowadzane s¹ zazwyczaj
na wniosek zarz¹dcy drogi, w przypadku ul. Grudzielskiego - Powiatowego
Zarz¹du Dróg w Krotoszynie.

Pytanie: Czy zasypywanie osadów dennych (bez ich usuniêcia) usytuowanych
przy wylocie ze zbiornika B³onie to dzia³anie planowe? Kto wpad³ na taki pomys³? OdpowiedŸ: Roboty wykonywane w ramach tego projektu prowadzone s¹ zgodnie z dokumentacj¹, która nie
przewiduje wymiany osadów poza poziom zaprojektowany. Pozostawione
osady denne nie s¹ szkodliwe i nie przeszkadzaj¹ w eksploatacji jeziora.
Pytanie: Czy bêd¹ remontowane chodniki na ulicy Zdunowskiej, od Policji do
ulicy Ko³³¹taja? Nie mo¿na nawet
przejœæ po nich normalnie, nie mówi¹c
ju¿ o jeŸdzie wózkiem dzieciêcym. OdpowiedŸ: Niestety, nie s¹ mi znane plany w³aœciciela tej drogi, czyli starosty
krotoszyñskiego, ani odpowiedzialnego
za stan tej ulicy Powiatowego Zarz¹du
Dróg.
Pytanie: Jakiego typu obiekt jest budowany obok ronda na wylocie w kierunku Poznania? OdpowiedŸ: W roku
2010 wydaliœmy decyzjê o warunkach
zabudowy tego terenu. Dotyczy ona budowy lokalu gastronomicznego wraz z
czêœci¹ hotelow¹. Szczegó³owych informacji mo¿e udzieliæ Starostwo Powiatowe, gdy¿ tam wydawane s¹ pozwolenia na budowê.
Pytanie: Czy w Krotoszynie powstanie
Tesco? I kiedy bêdzie otwarta nowa Biedronka na Ostrowskiej? OdpowiedŸ:
Miasto nie dysponuje planami inwestycyjnymi prywatnych podmiotów gospodarczych, dlatego nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie zwi¹zane z budow¹ Tesco. Tak¿e termin otwarcia obiektu handlowego przy Ostrowskiej i Polnej jest
indywidualn¹ spraw¹ inwestora.
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fot. archiwum

Laptopy, mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne to nowy wymiar nauki
w gminnych szko³ach podstawowych.

Od września 2009 r. w szkołach podstawowych obowiązuje nowa podstawa programowa
kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania
Miasto i Gmina Krotoszyn we
współpracy ze Stowarzyszeniem Krotoszyńskie Centrum
Przedsiębiorczości przygotowała projekt systemowy: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Krotoszyn”,
który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki,
priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Projektem objęto 5 szkół

miejskich i 9 szkół z terenów
wiejskich, w których odbywają
się zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, muzycznych oraz
zajęcia z języka angielskiego.
Do przeprowadzenia około
6000 godzin zajęć zaangażowanych jest 92 nauczycieli.

Uczestnikami zajęć są
uczniowie/uczennice kl. I-III
zrekrutowani do projektu na
podstawie diagnozy, wskazującej potrzebę wyrównania ich
szans edukacyjnych poprzez
dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci,
u których zdiagnozowano określone problemy. Natomiast w zajęciach rozwijających zdolności i
zainteresowania biorą udział
uczniowie szczególnie uzdolnieni, łącznie 1196 dzieci.
Zgodnie ze zgłoszonym przez
szkoły zapotrzebowaniem ze
środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Do szkół trafiły pomoce
dydaktyczne o łącznej wartości
ok. 223 tys. zł., takie jak: laptopy,
tablica interaktywna, specjalistyczne oprogramowania komputerowe, specjalistyczne urządzenia do terapii logopedycznej,
sprzęt do zajęć korekcyjnych, gry
edukacyjne, plansze tematyczne,
zestawy obrazków, układanki, zestawy matematyczne, instrumenty muzyczne, mikroskopy, książki i zeszyty do ćwiczeń oraz pomoce rozwijające zainteresowania uczniów.
Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i
uczennicach poczucia równości
i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Projekt
jest od 1 sierpnia 2011 r. i potrwa
do 31 lipca przyszłego roku.
(Joanna Jarocka)

Radni przeciwko likwidacji

Podczas ostatniej sesji krotoszyñscy radni przyjêli oœwiadczenie, w
którym wyra¿aj¹ protest wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwoœci
dotycz¹cych likwidacji S¹du Rejonowego w Krotoszynie.
Projekt rozporządzenia ministerstwa w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i
obszarów właściwości sądów
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych nie
zawiera regulacji związanych z
powołaniem oddziałów zamiejscowych, wspomina się o tym
tylko w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Istnieje
więc obawa co do pozostawienia w Krotoszynie oddziału za-
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miejscowego Sądu Rejonowego
w Ostrowie Wlkp.
W oświadczeniu radni
zwrócili uwagę na to, że proponowane rozwiązanie będzie
dużym problemem dla mieszkańców, bowiem dostęp do
sądu zostanie utrudniony. Podkreślili też, że krotoszyński
sąd jest trzecim (spośród sądów rejonowych) w okręgu kaliskim pod względem liczby
spraw, jaką do niego spływa. W
ostatnich latach krotoszyński

wymiar sprawiedliwości znalazł się na pierwszym miejscu
pod względem sprawności postępowań w sprawach karnych
i cywilnych wśród jednostek
podległych Sądowi Okręgowemu w Kaliszu.
Podczas obrad w obronie
krotoszyńskiego sądu wypowiadali się burmistrz Julian Jokś i
poseł Maciej Orzechowski. Pojawiła się propozycja wsparcia
oświadczenia rady podpisami
(mm)
mieszkańców.

Historia regionu
na ilustracji
i w komiksie

fot. £ukasz Cichy

Indywidualne podejœcie
do ucznia

www.is.krotoszyn.pl

22 czerwca w Krotoszyńskim
Muzeum Regionalnym ogłoszono
wyniki konkursu „Historia w obrazkach”, którego organizatorami
byli Zespół Szkół w Orpiszewie
oraz Poczet Wierzbięty z Krotoszyna.
Konkurs połączył wiedzę historyczną z umiejętnościami plastycznymi. Zadaniem uczniów ze szkół
podstawowych było wykonanie ilustracji na temat wybranego wydarzenia historycznego z naszych
okolic lub legendy związanej z regionem. Gimnazjaliści mieli przygotować komiks na ten sam temat.
Prace można było wykonywać
w grupach, maksymalnie trzyosobowych. Przygotowane ilustracje
i komiksy oceniali członkowie
Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna
oraz pani Wioletta Trawińska.
Ponieważ szkoła w Orpiszewie
jest w trakcie remontu, a krotoszyńskie bractwo rycerskie nie ma
odpowiedniej siedziby, ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród odbyło się w krotoszyńskim muzeum.
Dzięki gościnności dyrektor Heleny Kasperskiej możliwe było również zorganizowanie wystawy prac

konkursowych, których napłynęło
ponad 60.
Nagrody książkowe, m.in. komiksy historyczne, dla zwycięzców
konkursu ufundowali: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Orpiszewie, Poczet Wierzbięty z Krotoszyna oraz pani Beata Macniak.
(piomi)

Wyniki:
Kategoria szkół podstawowych:
I miejsce – Augustyna Kępa, Wojciech Krysiak, Jakub Zaworski (SP
nr 1 w Koźminie Wlkp.)
II miejsce – Mateusz Kot, Dawid Lis
(ZS w Orpiszewie)
III miejsce – Marcin Ratajczak, Wojciech Pestka, Konrad Śląski (SP nr
1 w Koźminie Wlkp.)
Wyróżnienie – Dominik Kusza (SP
w Roszkach)
Kategoria gimnazjów:
I miejsce – Maria Pluta, Anna Jędrkowiak, Monika Wika (Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie)
II miejsce – Daria Sowińska, Weronika Ciepła, Dominika Walczak (ZS
w Chwaliszewie)
III miejsce – Jagoda Niewczas (Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w
Koźminie Wlkp.)

Badania dla 50+
11 lipca br. o godz. 14.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
odbędzie się spotkanie edukacyjne
dla mieszkańców gminy na temat
profilaktyki raka jelita grubego. Zainteresowanym uczestnikom spotkania, którzy ukończyli 50 lat, rozdane zostaną probówki do przygotowania materiału do badań na
obecność krwi utajonej w kale.
Natomiast 20 lipca w bibliotece odbędzie się badanie dla mających co najmniej 50 lat mężczyzn:
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). Panów zapraszamy od 9.00 do 13.00, krew można pobrać na badanie także po zjedzeniu posiłku.

Laborantka pobierająca krew
na PSA będzie również odbierała
probówki rozdane kilka dni wcześniej. Do przeprowadzenia każdego z badań niezbędny jest dowód
osobisty.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
Zapisy na badania przyjmuje Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
pok. nr 4 - Ratusz, tel. 62-725-2317, e-mail: barbara.dmochowska@um.krotoszyn.pl
Spotkanie organizuje Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, badania finansowane są z budżetu województwa
wielkopolskiego.
(red.)

www.is.krotoszyn.pl

6 (114)

„Przesy³ka” – film o Krotoszynie
W drugiej połowie lipca w
Krotoszynie pojawi się ekipa filmowa kręcąca obraz, którego
scenariusz opartry jest na autentycznych wydarzeniach historycznych: splecionych wojennych losach kilkorga mieszkańców Krotoszyna i Wrocławia.
Operatorów filmowych zobaczymy przede wszystkim na Rynku,
gdzie mieszkali polscy bohaterowie filmu, ale także w okolicy
poczty, szpitala... Reżyser Dorota Latour i Jacek Kubiak, producent filmowy, uzyskali na realizację filmu dofinansowanie z
Państowego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie, Wielkopolskiego Funduszu filmowego i z
Fundacji Polko-Niemieckiego
Pojednania.
Film opowiada historię ludzi
żyjących w pełnych terroru czasach i umacnia w nas wiarę, że
dobre uczynki wracają i czynią
nadal dobro. Mówi o przyjaźni i
okazywanym sobie nawzajem
wsparciu rodziny polskiej i niemieckiej w latach II wojny światowej.
Pierwsza z rodzin mieszkała w Krotoszynie, w centrum
miasta. To mistrz rzeźnicki Ignacy Kozłowski z żoną i córką Krystyną. Któregoś zimowego wieczoru pukają do ich domu niemieccy żołnierze. Kozłowiczowie
już od pewnego czasu śpią niespokojnie, czekając ze strachem,
tak jak inni, na wysiedlenie. Jednak Niemcy, skuszeni szyldem i

fot. archiwum

Polka, krotoszynianka, i Niemiec, wroc³awianin to g³ówni bohaterowie filmu dokumentalnego,
który prawdopodobnie zobaczymy na du¿ym ekranie jeszcze w tym roku.

Pó³ wieku po wojnie Krystynie uda³o siê odzyskaæ rodzinny dom przy krotoszyñskim rynku

światłem z okien, przychodzą
tylko po to, by ogrzać się i coś
zjeść. W trakcie rozmowy dwódca grupy Erwin Schmidt proponuje rzeźnikowi, że weźmie 8-letnią Krysię na czas wojny do swojej rodziny we Wrocławiu.
Po kilkunastu dniach Krysia zostaje przemycona do Schmidtów,
którzy mają syna w jej wieku,
Arthura. Dziewczynka lubi po-

magać w kuchni pani Schmidt,
czyli cioci Lucie, i grać z nią na
cztery ręce na fortepianie. Co
wieczór modli się o bezpieczeństwo rodziców i rodzeństwa pozostawionych w Krotoszynie.
Razem z Arthurem wyjeżdża na
ferie zimowe do Sokolca w Górach Sowich. Kiedy przychodzi
czas jej pierwszej komunii, decyduje się na powrót do domu.

Krótko potem Kozłowiczowie
dostają nakaz opuszczenia swojego domu. Pieszo wędrują na
wieś, gdzie osiedlają się w zrujnowanym domku. Ciocia Lucie wysyła im z Wrocławia wielką paczkę ze sprzętem domowym, ubraniami i żywnością. Ignacy, oskarżony o nielegalny ubój i słuchanie
radia, trafia do ciężkiego więzienia.

Pod koniec wojny Lucie
Schmidt otrzymuje informację, że
Erwin zaginął na froncie. Niemka
wraz z synem opuszcza bombardowany Wrocław i przenosi się do
Sokolca.
Kiedy przychodzi wyzwolenie,
Kozłowscy martwią się o niemieckich przyjaciół. Ignacy Kozłowski,
wróciwszy z więzienia, wyrusza
na poszukiwanie Lucie i Arthura.
Znajduje oboje w piwnicy sokolskiego domku, zagłodzonych,
przerażonych, i zabiera do Krotoszyna. O tym, przez co przeszli,
Krysia dowiaduje się z podsłuchanych rozmów. Arthur milczy, a ciocia Lucie przez kilka miesięcy dochodzi do siebie, po czym wyjeżdża do rodziny w Niemczech.
Po wojnie Erwin Schmidt odnajduje się w Jugosławii i wraca
do domu. Rodziny polska i niemiecka utrzymują stały kontakt
korespondencyjny. W stanie wojennym Schmidtowie ślą paczki do
Kozłowiczów.
Dziś Krystyna z domu Kozłowska i Arthur Schmidt, wojenne
przyszywane rodzeństwo polskoniemieckie, mają po osiemdziesiąt
lat. Nadal informują się nawzajem
o wszystkich ważnych, rodzinnych wydarzeniach...
Jak zapewnia reżyserka, film
będzie trwał co najmniej godzinę
i pod koniec roku powinien trafić
na ekrany kinowe. Premiera odbędzie się w Krotoszynie. „Przesyłką” jest zainteresowana także
telewizja niemiecka.
(eliz)

ny. S c e n kę p r e z e n t o w a l i
uczniowie z Zespołu Szkół w
Orpiszewie wraz z nauczycielem Łukaszem Rabendą.

fot. Maciej Haremza

28 czerwca, w przeddzień
zakończenia roku szkolnego,
w kilku szkołach zainscenizowano wypadek komunikacyj-

Podczas pokazu przeszkolona młodzież krok po kroku
przedstawiała, jak prawidłowo postępować z osobami poszkodowanymi w wypadku.
Nauczyciel omawiał poszczególne elementy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Orpiszewianie odwiedzili w sumie pięć szkół.
Prezentację rozpoczęli w
Zespole Szkół w Chwaliszewie, następnie pojechali do
Szkoły Podstawowej w Biadkach, w Krotoszynie odwiedzili Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 2 i Zespół Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi. Cała akcja miała na celu
uzmysłowienie młodym ludziom, jak ważne są pierwsze
minuty po wypadku dla ratow a n i a ż y c i a p o s z ko d o w a nych.
(rab)

„Lokomotywa” i inne

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Ratowali poszkodowanych
w szko³ach

4 czerwca, w poniedziałkowe przedpołudnie, „Lokomotywa” Juliana Tuwima czytana
przez posła Macieja Orzechowskiego, rozpoczęła w
krotoszyńskiej bibliotece publicznej akcję „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.
Na widowni zasiedli mali
słuchacze z krotoszyńskich
przedszkoli. Oprócz posła w
rolę lektorów wcielili się: wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, radny powiatowy Juliusz

Poczta, Zbigniew Barański,
naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym, Robert Rutkowski z
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej oraz Miłosz
Zwierzyk, asystent posła Macieja Orzechowskiego. W zastępstwie burmistrza najmłodszym czytała też Izabela Bartoś z krotoszyńskiego
magistratu.
(mm)
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Delfiny z Krotosza

13 czerwca odby³a siê w Biadkach Wielkopolska Próba Kolarska o
Puchar Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego.

P³ywacy KS Krotosz zdobyli 6 z³otych medali i
1 srebrny w Mistrzostwach Wielkopolski w
Wieloboju P³ywackim.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Próba w Biadkach

W wyścigu wzięły udział
dzieci ze szkół podstawowych
z Biadek, Koźminka, Woli Droszewskiej, Czarnegolasu, Biskupic Zabarycznych i Jarocina. Byli również cykliści z gimnazjów z Woli Droszewskiej,
Kotlina, Krotoszyna, Chwaliszewa, Raszkowa i Jarocina.

stans 1850m pokonywały pięciokrotnie.
Niestety, pogoda nie sprzyjała kolarzom, wyścig odbywał
się w strugach deszczu. Rywalizacja była zacięta. Kilku reprezentantom biadkowskiej
podstawówki udało się stanąć
na podium. Drugie miejsca w
wyścigu rocznika 2002 zajęli:
wśród dziewcząt Zuzanna Bagrowska, wśród chłopców Jakub Poczta. Trzecie miejsce na
mecie wśród kolarzy rocznika
2001 wywalczyli Roksana
Łaskarzewska i Michał Przekwas, na czwartej pozycji
uplasował się Dawid Wojtysiak. W roczniku 2000 miejsce
czwarte wśród dziewcząt zajęła Iwona Przekwas. W wyścigu chłopców rocznika 1999
drugi na mecie był Jakub
Wronka, to samo miejsce w wyścigu rocznika 1998 wywalczył
Kamil Wojtysiak z Gimnazjum
w Chwaliszewie. Gimnazjali-

Uczniowie startowali w poszczególnych grupach wiekowych, osobno dziewczęta i
chłopcy. Kolarze pokonywali
trasę o długości 1850m jeden,
dwa lub więcej razy. Zgodnie
z ustaleniami regulaminu wyścigu dzieci z rocznika najmłodszego 2001 oraz dziewczęta z rocznika 2002 mieli do
przejechania jedno okrążenie.
Uczniowie starsi, odpowiednio
do wieku, wykonywali ich więcej. Najstarszy rocznik chłopców (1996-1997) miał do przejechania 6 rundek, dziewczęta
z tego samego rocznika dy-

sta z Krotoszyna Kamil Poczta zajął trzecie miejsce w wyścigu rocznika 1997.
W klasyfikacji drużynowej
szkół podstawowych zwyciężyli gospodarze – Szkoła Podstawowa w Biadkach. Wśród
szkół gimnazjalnych najlepsze
okazało się Gimnazjum z Woli
Droszewskiej.
(mm)

Organizatorzy i sponsorzy:
Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu, Urząd Marszałkowski w Poznaniu - Departament Kultury Fizycznej i Turystyki, Urząd Miejski w Krotoszynie, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AS” Biadki, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Rada
Rodziców przy SP Biadki,
Ochotnicza Straż Pożarna w
Biadkach, Piotr Małecki - Milicz, Maciej Poczta - Biadki.

Wiktoria Mielcarek zwyciężyła na dystansie 50m stylem
motylkowym,100m stylem dowolnym, 200m stylem dowolnym
i 200m stylem zmiennym. Wiktoria wraz z Julią Rozum, Moniką
Jadczak i Zofią Mielcarek pokonały pływaczki z innych wielkopolskich klubów w sztafecie
4x50m stylem zmiennym, zdobywając złoty medal. Natomiast w
sztafecie 4x50m stylem dowolnym zajęły drugie miejsce za
Wartą Poznań. Kolejny złoty
medal zdobył Artur Pauter na
100m stylem klasycznym.
Wyniki uzyskane w Mistrzostwach Wielkopolski stanowiły
podstawę klasyfikacji Mistrzostw Polski w kategorii dzieci 11- letnich. Klasyfikacja krotoszyńskich zawodników wygląda następująco:
- Artur Pauter – 5. miejsce w Pol-

sce na dystansie 100m stylem
klasycznym, startowało 410; zawodników,
- Wiktoria Mielcarek – 10. miejsce na dystansie 100m stylem
dowolny, startowało 537 zawodniczek; uzyskując bardzo dobre
rezultaty w wieloboju pływackim
w Poznaniu, zajęła 31. miejsce
w Polsce na 689 dziewcząt;
- sztafeta 4x50m stylem zmiennym dziewcząt w składzie: Wiktoria Mielcarek, Julia Rozum,
Monika Jadczak i Zofia Mielcarek zajęła 26. Miejsce, na
123sztafety;
- w punktacji drużynowej dziewczęta KS Krotosz zajęły 26. miejsce w Polsce, na 162 kluby.
W Poznaniu startowali również
z powodzeniem Natalia Ostój,
Sebastian Lubczyk oraz Hubert
Dolata.
W. Figaj

Ceramik na Œl¹sku
8 i 9 czerwca w Woli w województwie śląskim przeprowadzony został Ogólnopolski Turniej
Młodzików Uczniowskich Klubów
Sportowych w zapasach w stylu
wolnym. Krotoszyńska ekipa, choć
stosunkowo nieliczna, odnotowała bardzo dobry występ, zajmując
drugie miejsce w klasyfikacji klubowej i tylko nieznacznie ustępując liczniejszej Slavii.
Klasyfikacja zawodników Ceramika
kat. 38 kg
I m. - Bochyński Rafał, Sulmierzyce
II m. Fabiś Maksymilian, Krotoszyn
III m. Fabiś Dominik, Krotoszyn

kat. 42 kg
III m. - Wojtkowski Szymon, Sulmierzyce
kat. 59 kg
II m. Mokracki Michał, Odolanów
kat. 66 kg
I m. Setecki Miłosz, Sulmierzyce
kat. 85 kg
II m. Strasburger Jakub, Odolanów
kat. 100 kg
I m. Brylewski Jakub, Odolanów
Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce – „Slavia” Ruda Sląska –
78 pkt.
2 miejsce – „Ceramik” Krotoszyn
– 70 pkt.
3 miejsce – „Mazowsze” Teresin –
62 pkt.
Rafał Patalas

Wakacyjne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y

Zajęcia będą prowadzone już
po raz kolejny, ale tym razem w
nieco późniejszym terminie - nie od
1 lipca jak poprzednio.
W okresie od 16 lipca do 16 sierpnia na terenie miasta Krotoszyn
(plac zabaw ul. Młyńska oraz os.
Sikorskiego), Stowarzyszenie
Szansa będzie realizowało wakacyjny projekt pt: „Każdego dnia jest
pogoda na przygodę - streetworking”. Celem programu jest orga-
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fot. archiwum

Stowarzyszenie Szansa zaprasza dzieci i
m³odzie¿ do udzia³u w
wakacyjnym projekcie
proponuj¹cym ciekawe spêdzenie czasu
wolnego.

nizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostającym
na terenie Krotoszyna bez opieki, a przy
tym zapewnienie
dzieciom bezpiecznego spędzania czasu.
Projekt finansowany jest ze środków
Miasta i Gminy Krotoszyn oraz ze środków
własnych oraz dotacji
sponsorów.
Dzieci pozostające w
okresie wakacji w
mieście, będą miały
możliwość atrakcyjnego spędzania czasu
pod opieką wykwalifikowanych pedagogów Stowarzyszenia.
Uczestnicy będą ko-

rzystać z szerokiej gamy zajęć w
skład których wchodzą: gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, gry
terenowe, zajęcia sportowe na krotoszyńskim Orliku, nauka gry w
tenisa ziemnego i koszykówkę
uliczną, kąpiele w basenie przy ulicy Ogrodowskiego, wyjścia do kina
„Przedwiośnie” i kręgielni, wizyty
w Komendzie Powiatowej Policji i
Straży Pożarnej, do muzeum, Spółdzielni „Jutrzenka” i inne.
Atrakcją dla dzieci będą również dwa biwaki połączone z pieczeniem kiełbasek na Grzybku
„Żbik”, rozgrywki sportowe pomiędzy uczestnikami osiedli, m.in.: wyścigi w workach, przeciąganie liny,
wyścigi rzędów, zabawy z chustą
Klanza i inne ciekawe zajęcia.
Wszystkie dzieci, które chcą
aktywnie spędzić czas wakacji serdecznie zapraszamy.
Barbara Wachowiak

www.is.krotoszyn.pl
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Turniej osiedlowy

nazjum, i Jan Grzywaczewski,
wicedyrektor, oraz uczniowie i
mieszkańcy kibicowali drużynom biorącym udział w rozgrywkach.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęły „Wojowniczki”: Weronika Kowalska, Katarzyna Drewniak, Klaudia Parczyńska, Monika Maćkowiak, Bernadeta Trawińska, Daria Sworowska, Aleksandra Kulesza, Amanda Sędziak, Anna Drożdzyńska, II „Koko Dżambo”, a III - „The
Wolfs”.
Wśród chłopców najlepsi
okazali się „Araby”: Tomasz Kowal, Piotr Cichowlas, Karol
Szeszycki, Kacper Staszewski,
Kamil Ciesielski, Wojciech Kmiecik, Szymon Kierakowicz, Piotr
Musiał. Kolejne miejsca zajęły
drużyny: II - ”FC St. Lopez”, III „La Kodżak” i IV - „Niepokonani”. Nagrody rzeczowe i medale
wręczali członkowie rady osiedla: Halina Szwałek, Halina Nawrot, Teresa Naskrętska, Wiesław Sołtysiak, Aleksander Sobczyk, Adam Borkiewicz, Zdzi-

W tym roku został zorganizowany dla uczniów Gimnazjum
nr 4, na boiskach Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4.
Turniej otworzył Wiesław Sołtysiak, przewodniczący RO nr 5. W
turnieju wzięło udział ok. 70
uczestników, w tym 24 dziewczęta. Do organizacji rozgrywek
włączyli się, obok członków RO
nr 5, także pedagodzy. Sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: Dariusz Hyliński i
Łukasz Wałęsiak. Nagłośnieniem zajęli się uczniowie pod
opieką informatyka Romana
Szcześniaka. Opiekę medyczną
zawodów zapewnili lekarz Maciej Hoffman i pielęgniarka Ewa
Ratajczyk.
Przed rozpoczęciem turnieju
zawodnicy otrzymali napoje. Na
zwycięzców czekały nagrody:

fot. Anna Sobczak

V Turniej Pi³ki No¿nej zorganizowany przez Radê Osiedla nr 5 w Krotoszynie odby³ siê w sobotê 23 czerwca.

radnych miejskich: Grzegorza
Majchszaka i Romana Olejnika.
Aleksandra Leja, dyrektor Gim-

dyplomy, medale, piłki, a na najlepszych strzelców i bramkarzy
- statuetki ufundowane przez

Konrad PowroŸnik, p³ywak KS Krotosz, wkrótce
wystartuje w Letnich Mistrzostwach Polski 15latków w Dêbicy.

też znalazło się grono absolwentów „Ósemki”: poseł Maciej
Orzechowski, wiceburmistrz Ryszard Czuszke, radni: Sławomir
Augustyniak, Mirosław Gańko i
Ryszard Łopaczyk. W swoich
wystąpieniach chętnie nawiązywali do lat szkolnych i ciepło wypowiadali się o swoich wykładowcach.
Wspomnieniami z uczestnikami spotkania podzielili się także nauczyciele emeryci. Program artystyczny przygotowany
dla gości poświęcony był patronce szkoły Marii SkłodowskiejCurie. Po występach uczniów na
scenie zaprezentował się chór
złożony z nauczycielek-absolwentek. Po akademii nadszedł
czas na odebranie pamiątek
zjazdowych oraz zwiedzanie
szkoły, wspominki w klasach,
wspólne fotografie. Od godz.
19.00 uczestnicy bawili się „Pod
(mm)
Szyszkami”.

na B³oniu
2 czerwca w Zespole
Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie odbył
się festyn szkolny pod
hasłem Eurofestyn
2012. Otwarty został
także uroczyście
przyszkolny plac zabaw dla dzieci. Pod
czujnym okiem „eurotrenera” rozegrane
zostały mecze piłki
nożnej pomiędzy rodzicami a uczniami.

fot. archiwum

Festyn

fot. archiwum

fot. Monika Menzfeld-Czubak

odbyły się 1 czerwca, rozpoczęła je akademia pełna wspomnień, archiwalnych zdjęć i
życzeń składanych przez gości
na ręce zarządzających placówką: wicedyrektor Katarzyny
Maciejewskiej i dyrektora Jerzego Rędzikowskiego.
Wśród zaproszonych gości

Antoni Korsak,
Wiesław Sołtysiak

Sukcesy Konrada

„Ósemka” ma 45 lat

Jubileusz 45-lecia obchodziła
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Krotoszynie. Z tej okazji zorganizowano I Zjazd Absolwentów „Ósemki”. Do udziału w nim zaproszono osoby, które kończyły szkołę
w latach 1968-2000.
Uroczystości jubileuszowe

sław Dudek oraz Antoni Korsak.
Grzegorz Majchrzak wręczył
statuetki: Weronice Kowalskiej
(„Wojowniczki”), zdobywczyni 5
bramek, i Darii Sworowskiej
(„Wojowniczki”), najlepszej
bramkarce, natomiast od Romana Olejnika statuetki otrzymali:
król strzelców Piotr Cichowlas
(„Araby”), zdobywca 14 goli, i
Jacek Cierniewski – najlepszy
bramkarz.
Przewodniczący RO nr 5 podziękował wszystkim za udział
w turnieju: zawodnikom, kibicom, pedagogom oraz firmom
krotoszyńskim, które wsparły
rozgrywki piłkarskie.
Sponsorzy zawodów: EWA
Krotoszyn SA, ul. Zamkowy Folwark 9; Jacek Brykczyński
Ciastkarnia, ul. Floriańska;
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „Centnas”, ul. Klemczaka 11; Wydawnictwo i Drukarnia Krotoszyńska Zbigniew
Zieliński, ul. Floriańska 1.

Podczas odbywających się
niedawno Mistrzostw Śląska
Konrad zdobył dwa brązowe medale na 400 m stylem zmiennym
i na 400 m stylem dowolnym.
Pierwszy dystans pokonał w
czasie 5:06,59, co dało mu miejsce w drugiej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu 15-letnich
zawodników słyszących. Wynikiem tym krotoszynianin ustanowił kolejny rekord Polski niesłyszących pływaków w kategorii seniorów i juniorów młod-

szych.
Do udziału w Mistrzostwach
Polski w Dębicy Konrad przygotowywał się m.in. podczas zgrupowania kadry narodowej niesłyszących, które odbyło się w
drugiej połowie czerwca w Gliwicach. Na początku lipca czeka go
drugie ciężkie zgrupowanie w
Gliwicach, na którym będzie doskonalił swe umiejętności wraz
z czołówką słyszących zawodników.
(agar)
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Festiwal w Biadkach
Tradycyjnie w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biadkach odby³ siê Gminny Festiwal Piosenki Dzieciêcej.
na Ukrainie piłkarskimi mistrzostwami Europy wystrój festiwalu nie mógł być inny jak tylko
piłkarski. Wszystko w klimacie
EURO 2012 łącznie z odśpiewa-

fot. archiwum

szonych gości. Część konkursową poprowadzili: Klaudia Szubert i Jacek Krzekotowski.
W związku z rozgrywanymi
w tym samym czasie w Polsce i

Œwiêto Ulicy

fot. Anna Sobczak

Ju¿ po raz drugi krotoszynianie bawili siê na
œwiêcie ulicznym, tym razem na ulicy Rynkowej.

Imprezę zorganizowała ponownie Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera,
bawiąc mieszkańców i nie zapominając przy tym o swojej misji – promowaniu czytelnictwa. Zaproszeni goście: zast. burmistrza Ryszard
Czuszke, prezes Stow. Razem Elżbieta Gasztka, dyrektor Biura Poselskiego Posła Macieja Orzechowskiego Miłosz Zwierzyk, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, radny
Sejmiku Wojewódzkiego Franciszek Marszałek czytali dzieciom
wiersze polskich poetów. Atrakcją
dnia były także postaci bajkowe:
Kubuś Puchatek, Krokodyl, Łoś i
Lis. Chętni lepili bohaterów bajek
z gliny pod okiem instruktorki
KOK-u Beaty Ulbrych. Sporym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy przez bibliotekarki.
Niektórzy mieszkańcy skorzy-
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stali z okazji, by przekazać książkę do biblioteki, inni – by w ramach
bookrossingu zabrać jakąś do
domu lub kupić na stoisku Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Muzeum Regionalnego czy Rzeczy Krotoszyńskiej. W strefie artystycznej prezentowane były obrazy i prace lokalnych artystów. Pasjonatki architektury rysowały domy i ulice naszego miasta, zainteresowani próbowali sił malarskich na przygotowanych sztalugach. W kolorowym
tipi toczyły się opowieści o Indianach, a rozdrażewskie koło gospodyń kusiło przysmakami oferowanymi na swoim stoisku.
Przez cały czas odbywały się
występy. Na scenie prezentowali
się: Klub Seniora Pogodni, Stowarzyszenie Razem, Zespół Szkół nr
3 oraz Babiniec z Rozdrażewa.

Teatr Ognia z klubu Rivendell wykonał pokaz kuglarski, potem tańczyła grupy ich kolegów. Nie mogło się obyć bez występów zespołu
Krotoszanie, „Artifex” i 67 BluesRock Grzegorza Polańskiego. Scenkę z życia rycerzy średniowiecznych przedstawiło Bractwo Rycerskie Pocztu Wierzbięty. Zabawy dla
dzieci prowadził zespół animatorów Magic Time, a konferansjerkę
- Andrzej Piotrowski. Kolorytu imprezie dodawali spacerujący członkowie , Krotoszyńskiego Bractwa
Kurkowego i Rodziny Ułańskiej.
Oprawę muzyczną i wystrój ulicy
zapewnił zespół Koral, a wolontariuszki z Hufca ZHP im. Powstańców Wielkopolskich służyły wszelka pomocą. Na zakończenie odbyły się konkurencje dla ojców z okazji Dnia Taty.
Do pomocy włączyli się: Miasto
i Gmina Krotoszyn, Starostwo Powiatowe, Rada Osiedla nr 1, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2, Galeria Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Muzeum
Regionalne, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Środowiskowy
Dom Samopomocy, Klub Seniora
„Pogodni”, Stowarzyszenie Twoja
Alternatywa, Stowarzyszenie Razem, Stowarzyszenie Rodzina
Ułańska, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Hufiec ZHP im. Powstańców
Wielkopolskich w Krotoszynie, Zespół Muzyczny Koral, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej Poczet
Wierzbięty z Krotoszyna, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej, Stowarzyszenie
Miłośników Ludowego Zespołu
Krotoszanie, Koło Gospodyń Wiejskich Rozdrażew, Ice Cafe Czak –
fundator nagród, Kwiaciarnia Magnolia, Avon, Mariza, Zespół Muzyki Dawnej Artifex, Zespół 67 Blues-Rock.
(anna, red.)

niem oficjalnej piosenki polskiej
reprezentacji „Koko koko euro
spoko”. W festiwalowym jury zasiedli: Maria Jędrzejczak, Marlena Nabzdyk, Barbara Krzekotowska, Paweł Płócienniczak i
Michał Chwaliński.
Jako pierwszy, by przełamać
tremę pozostałych uczestników,
zaprezentował się czteroletni
Antoś Szubert. Po małym artyście przyszedł czas na innych. W
festiwalu udział wzięło 29 młodych artystów z gminy Krotoszyn
i Odolanów: 14 wokalistów w I
kategorii (uczniowie klas: I-III)
oraz 15 artystów z klas IV-VI.
Poziom prezentowanych piosenek był bardzo wysoki. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników,
jury udało się na obrady, a artyści na poczęstunek. Następnie
wszyscy obejrzeli przedstawienie teatralno-muzyczne pt. „I co
ja robię tu?” w wykonaniu
uczniów SP w Biadkach, a potem
już najprzyjemniejsza część –

wręczenie wyróżnień.
Laureaci
Kategoria I: Kinga Dutkowiak (SP nr 3 Krotoszyn), Maria Jurek (SP Odolanów), Natalia Strzelczyk (SP Kobierno), dodatkowe wyróżnienie otrzymała
Agata Jarocka (SP nr 8 Krotoszyn).
Kategoria II: Weronika
Urbaniak (SP Chwaliszew), Zuzanna Jankowska (SP Świnków),
Weronika Ertel (SP Orpiszew),
dodatkowe wyróżnienie otrzymał
Jan Bielawski (SP Gorzupia).
Nagrody wręczyła Małgorzata
Mielcarek, naczelnik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych w
krotoszyńskim UM. Poza tym
każdy uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowy dyplom, kolorowy kubek oraz oczywiście piłkę.
Festiwal mógł się odbyć dzięki
dobroczyńcom: Miastu i Gminie
Krotoszyn oraz Radzie Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Biad(SP Biadki)
kach.

Wiedz¹, bo czytali

fot. Alicja Florkowska

Festiwal odbył się 19 czerwca. Dorosłą już, bo osiemnastą,
imprezę otworzyła dyrektor
szkoły Beata Ciesiółka, witając
wszystkich uczestników i zapro-

14 czerwca w Zespole Szkół im.
ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie odbył się Gminny Konkurs
Czytelniczy „Wiem, bo czytałam/
em…” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krotoszynie.
Konkurs został zorganizowany
przez Ilonę Jamry, Martę Wesołowską we współpracy z Hanną
Binek z filii nr 5 Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera.
Uroczystego otwarcia konkursu
dokonała dyrektor szkoły Beata Parzonka, witając wszystkich uczestników oraz ich opiekunów. Pani
dyrektor podkreśliła, jak ważna
jest popularyzacja konkursów czytelniczych, gdyż książki są skarbnicą wiedzy.
W konkursie wzięło udział 18
uczniów z klas IV-VI, którzy wcześniej zapoznali się z następującymi książkami: „Ania z Zielonego
Wzgórza”, „Pinokio” i „Mikołajek”
oraz z informacjami na temat ich
autorów. W pierwszym etapie, pisemnym, uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści książek
i umiejętnością rozpoznania bohatera literackiego na podstawie cytatów. Należało też rozwiązać krzyżówkę z hasłem. W drugiej części
konkursu, ustnej, każdy odpowia-

dał na 2 pytania dotyczące konkursowych książek. Test pisemny i
ustne wypowiedzi uczestników
oceniało jury w składzie: Marlena
Nabzdyk – bibliotekarka Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej,
Małgorzata Augustyniuak - nauczycielka-bibliotekarka z Gimnazjum nr 2 i Alina Szczuraszek, również nauczycielka-bibliotekarka, z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Rozstrzygnięcia
konkursu i wręczenia nagród dokonała dyrektor Krotoszyńskiej
Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska.
Laureaci konkursu
I miejsce – Monika Szlachta, Szkoła Podstawowa w Roszkach
II miejsce – Patrycja Kościółek,
Zespół Szkół w Benicach
III miejsce – Julia Witek, Szkoła
Podstawowa w Roszkach
Wyróżnienia: Zuzanna Nabzdyk,
Zespół Szkół w Benicach; Dawid
Pawlaczyk, Zespół Szkół nr 2 w
Krotoszynie; Zuzanna Walczak,
Zespół Szkół nr 2 w Krotoszynie.
Nagrody zostały ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera.
Ilona Jamry, Hanna Binek

