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Sk³adaj¹c ¿yczenia pedagogom, podczas uroczystoœci Dnia Edu-
kacji Narodowej, burmistrz  wraz z przewodnicz¹c¹ rady przeka-
zali bukiet kwiatów na rêce pani Joanny Marcinek, emerytowanej
dyrektorki Przedszkola nr 6 (s. 4)

W piątek 19 października odbył się odbiór końco-
wy części ul. Mazowieckiej. Przebudową ulicy na
odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Śląskiej (o dłu-
gości około 337 m,  szerokości 6 m) zajmowała się
firma Gembiak-Mikstacki. Na wspomnianym frag-
mencie Mazowieckiej położony został beton asfal-
towy. Wjazdy do posesji wykonano z kostki. W od-
biorze, oprócz przedstawicieli wykonawcy, inspek-
tora nadzoru, pracowników urzędu miejskiego oraz
reprezentantów rady, starostwa i policji, uczestni-
czyli również mieszkańcy ulicy i prasa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lutogniewie działa
już ponad pół wieku. Jubileusz 55-lecia istnie-
nia obchodzono uroczyście 30 września w miej-
scowym Domu Ludowym. Życzenia lutogniew-
skim gospodyniom złożyli między innymi przed-
stawiciele samorządu. Gratulacje przekazali
również senator Andżelika Możdżanowska oraz
radny sejmiku wielkopolskiego Franciszek Mar-
szałek.                                                                   (mm)

Mazowiecka gotowa Jubileusz Ko³a Gospodyñ
w Lutogniewie

10 października w Krotoszyńskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się uroczysta promocja książki "Kro-
toszyn i okolice" wydanej przez Towarzystwo Miło-
śników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Tom VIII
„Krotoszyna i okolic” podobnie jak wcześniejsze
części ukazał się pod redakcją Józefa Zdunka, pre-
zesa TMiBZK. Książka do nabycia w siedzibie to-
warzystwa w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
(ul. Benicka 9). Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod nr tel. tel. 62 725 27 83lub pisząc na adres
tmibzk@krotoszyn.pl

Promocja ksi¹¿ki
"Krotoszyn i okolice"
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

26 paŸdziernika Punkt Poœrednictwa Pra-
cy zaprasza na spotkanie "Spacer po za-
wodach". Spotkanie odbêdzie siê w Ga-
lerii Krotoszyñskiej w godz. od 10.00 do
14.00. Przy okazji rozstrzygniêty zosta-
nie konkurs „Ciekawe ujêcie zawodu” .

27 paŸdziernika Centrum Sportu i Rekre-
acji WODNIK w Krotoszynie zaprasza na
Mistrzostwa Amatorów w P³ywaniu. Za-
wody odbêd¹ siê w godz. od 10.00 do
11.00. P³ywacy zmagaæ siê bêd¹ na dy-
stansie 25 metrów, stylem dowolnym, w
kategoriach wiekowych: do 9 lat, od 10
do 12 lat, od 13 do16 lat, od 17 do 20 lat,
od 21 lat i powy¿ej.
Zg³oszenia do udzia³u w zawodach mo¿-
na dokonaæ osobiœcie  w kasie p³ywalni
codziennie w godz. od 6.00 do 22.00.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 62 722
67 60.

6 listopada  o godz. 19.00 w kinie „Przed-
wioœnie” spektakl „¯ywoty œwiêtych osie-
dlowych” (dla widzów od 15 lat). Jest to
kolejny spektakl z cyklu TEATR POLSKA
w Krotoszynie. "¯ywoty œwiêtych osiedlo-
wych" to spektakl lalkowy Teatru Ad Spec-
tatores z Wroc³awia. Bilety do nabycie w
kasie KOK w cenie 20 z³.

Do 9 listopada Krotoszyñski Oœrodek Kul-
tury przyjmuje zg³oszenia na 17 Festiwal
Dzieciêcy o Tematyce Ekologicznej - Kro-
toszyn 2012. W tym roku festiwal po raz
pierwszy odbêdzie siê troszeczkê wcze-
œniej, bo pod koniec listopada (22-23.11).
Nowoœci¹ jest dodanie nowej kategorii
konkursowej - filmu komórkowego. Zg³o-
szenia filmów przyjmowane s¹ do 16 li-
stopada. Informacje na temat festiwalu
uzyskaæ mo¿na w KOK.

Do 16 listopada w Galerii Refektarz ogl¹-
daæ mo¿na wystawê "Fragmenty rzeczy-
wistoœci" krotoszyñskiego klubu fotografii
artystycznej BLENDA dzia³aj¹cego przy
Krotoszyñskim Oœrodku Kultury. Wysta-
wa odbywa siê w ramach Wielkopolskie-
go Festiwalu Fotografii im. Ireneusza
Zje¿d¿a³ki. Galeria prezentuje równie¿
prace MARKA JAKUBKA - profesora ASP
we Wroc³awiu. W galerii mo¿na ogl¹daæ
17 wielkoformatowych obrazów wyko-
nanych w technikach: olejnej, solwento-
wej i mieszanej.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 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          (62)   725   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Po raz kolejny organizato-
rem kongresu była Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego prowadząca Pro-
gram Rozwoju Bibliotek. Pod-
czas dwóch dni kongresu bli-
sko 400 bibliotekarek i biblio-
tekarzy z całej Polski uczest-
niczyło w zajęciach warsztato-
wych, zapoznało się z dobry-
mi praktykami, wymieniło do-
świadczenia. Spotkania służy-
ły  też integracji i wzajemnej
inspiracji.

Tematem przewodnim III
Ogólnopolskiego Kongresu Bi-
bliotek Publicznych była „Bi-
blioteka z wizją” - model dzia-
łania biblioteki publicznej w
małej miejscowości, który zo-
stał opracowany przez FRSI w
oparciu o dotychczasowe do-
świadczenia z realizacji Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek. Mo-
del ne jest wzorcem konkret-
nej biblioteki, ale zbiorem
opcji rozwojowych, które bi-
blioteki z małych miejscowości
mogą twórczo interpretować i
dostosowywać do warunków, w
których działają.

Inauguracyjna debata kon-
gresu poświęcona była warto-
ściom, jakimi kieruje się „Bi-
blioteka z wizją”. Uczestniczy-
li w niej: dyrektor BN dr To-
masz Makowski; dyrektor Ma-
łopolskiego Instytutu Kultury

dr Joanna Orlik; prezes Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich Elżbieta Stefańczyk i dy-
rektor Centrum Cyfrowego
Projekt: Polska dr Alek Tar-
kowski.

Druga część Kongresu z
udziałem naszej biblioteki ob-
jęła sesje warsztatowe, po-
święcone sposobom funkcjono-

Kongres bibliotek
Dyrektor Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska wziê³a udzia³ w III Ogólnopolskim
Kongresie Bibliotek Publicznych, odbywaj¹cym siê 11 i 12 paŸdziernika w Warszawie.

Zagrożeni powinni poczuć
się radni Rady Miejskiej w Kro-
toszynie oraz kierownictwo
urzędu. Ich miejsca w sali sesyj-
nej zostały zajęte przez grupę
młodych i energicznych... smer-
fów, które  w piątek 12 paździer-
nika opanowały budynek urzę-
du miejskiego.  Grupa dzieci z
przedszkola Smerfuś wraz z
panią dyrektor i wychowawczy-
niami odwiedziła wiceburmi-
strza Ryszarda Czuszke. Na ręce
wiceburmistrza, który jest  odpo-

Opanowa³y urz¹d

wiedzialny za krotoszyńską
oświatę, przekazały bukiet kwia-
tów z najlepszymi życzeniami z
okazji Dnia Nauczyciela. Przy
okazji wizyty w magistracie
dzieci zobaczyły salę sesyjną
gdzie obradują krotoszyńscy
radni. Z dużą ciekawością przy-
glądały się również monitorom
w dyżurce straży miejskiej, na
których widać obraz z kilkuna-
stu kamer zamontowanych w
mieście.

(mm)

Fundacje i stowarzyszenia po-
dejmują się rozwiązywaniu wielu
ważnych problemów społecznych.
Wspierają chorych i potrzebują-
cych, działają na rzecz rozwoju
edukacji i kultury, czy krzewienia
kultury fizycznej. Teraz każdy z
nas ma szansę, aby wyróżnić or-
ganizacje działające blisko nas.
Wystarczy zagłosować w konkur-
sie na najciekawsze inicjatywy fun-
dacji i stowarzyszeń pn. „Działa-
nia godne uwagi”.

W ramach konkursu mieszkań-
cy powiatów pleszewskiego, jaro-
cińskiego i krotoszyńskiego będą
mogli zagłosować na jedno z pię-
ciu działań podejmowanych przez
lokalne fundacje i stowarzyszenia.

Można oddać swój głos na Sto-
warzyszenie Krotochwile, które
zorganizowało projekt pt. „SIM-
CHAT KROTOSZYN.” Projekt od-
nosił się do dawnej wielokulturo-
wości i różnorodności miasta. W
ramach projektu zorganizowano:
wystawy fotografii i ilustracji, grę

„Simchat Krotoszyn”
czeka na g³osy

miejską, koncert, uliczne warszta-
ty tańca, warsztaty plastyczne
spektakl, pokazy filmów. Do projek-
tu włączyły się liczne organizacje i
instytucje.
Swoje głosy można oddawać za

pomocą trzech sposobów:

- mailem na adres  cidple-
szew@gmail.com
- pocztą na adres Centrum Infor-
macyjno Doradcze, ul. Św. Ducha
5/13, 63-300 Pleszew
- za pośrednictwem Facebook’a
http://www.facebook.com/swietli-
capleszew.centrumwolonatriatu.

Głosowanie trwa  do 8 listopa-
da br. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone podczas Forum Organi-
zacji Pozarządowych 29 listopada
w Poznaniu. Organizacja, której
działanie uzyska najwięcej głosów,
otrzyma dyplom oraz symboliczną
nagrodę. Konkurs jest częścią pro-
jektu współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.                                     (krot)

wania modelowej „Biblioteki z
wizją” oraz obszarom świad-
czonych przez nią usług. W
programie znalazło się 36
warsztatów zgrupowanych w 9
następujących blokach tema-
tycznych: „Z jak Zespół”, „O jak
Otwartość”, „W jak Współpra-
ca”, „A jak Argumenty w Akcji”,
„I jak Informacja”, „K jak Kul-
tura”, „E jak Edukacja”, „I jak

Integracja”, „I jak Inspiracje”.
Krotoszyńska Książnica po raz
drugi  została laureatem kon-
kursu organizowanego przez
FRSI, tym razem był to konkurs
pod hasłem „Inspiracje”. Jego
następstwem było przygotowa-
nie i przedstawienie prezenta-
cji na temat „Święta Ulicy”, któ-
ra spotkała się z dużym zainte-
resowaniem.                           (ebu)
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Z pytañ do burmistrza

Pytanie: Co siê stanie z budynkiem dwor-
ca PKP, czy coœ ruszy³o w tej sprawie?
OdpowiedŸ: Wniosek, kolejny ju¿, o prze-
kazanie dworca z³o¿y³em w lipcu br. W
tym samym miesi¹cu mieliœmy te¿ spo-
tkanie z delegacj¹ PKP SA, na którym
uzgodniono, ¿e po zakoñczeniu podzia-
³ów reguluj¹cych ulice: Dworcow¹, Fa-
bryczn¹, Benick¹ i Sadow¹, PKP dokona
podzia³u geodezyjnego, wydzielaj¹c grunt
niezbêdny do funkcjonowania dworca.
Okres ten gmina zamierza wykorzystaæ
na przeprowadzenie szczegó³owej wizji i
sporz¹dzenie inwentaryzacji ca³ego
obiektu oraz opracowanie koncepcji za-
gospodarowania dworca. Wed³ug oceny
przedstawicieli PKP przekazanie dworca
bêdzie mo¿liwe najwczeœniej na prze³o-
mie 2013/2014 r. Ostateczna decyzja w
sprawie przekazania dworca zale¿na jest
m.in. od pozytywnej uchwa³y Zarz¹du
PKP SA oraz decyzji ministra ds. trans-
portu.

Pytanie: Dlaczego na sta¿ do urzêdu
przyjmowane s¹ osoby z Rozdra¿ewa?
Czy w Krotoszynie i gminie nie ma chêt-
nych do pracy? Po co rozmowy, marno-
wanie cennego czasu urzêdników, jak z
góry by³o wiadome, kto zostanie przyjê-
ty? OdpowiedŸ: Przyjmujemy na sta¿
osoby zarejestrowane w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Krotoszynie. Rozdra-
¿ew podlega pod Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Krotoszynie, tak samo jak Kroto-
szyn, KoŸmin Wielkopolski, Kobylin, Zdu-
ny i Sulmierzyce. Mieszkañcy Krotoszy-
na jak i gmin oœciennych maj¹ równe
szanse na sta¿ w Urzêdzie Miejskim w
Krotoszynie.

Pytanie: Na Piastowskiej na równej na-
wierzchni stoj¹ zaparkowane samocho-
dy, a jeŸdzimy po dziurach, natomiast wy-
je¿d¿aj¹c z Piastowskiej na ulicê Ko-
œciuszki z lewej, po stronie Schleckera
mamy piêknie zaparkowane samochody,
które skutecznie zas³aniaj¹ nam widocz-
noœæ i wyje¿d¿amy na w³asne ryzyko (co
tam, najwy¿ej ktoœ w nas uderzy), byle
miasto mia³o pieni¹dze z parkometrów,
a to ¿e dla wszystkich mieszkañców to
utrudnienie, to nic co tam. Zamkniêcie
ulicy Rynkowej by³o najgorszym z mo¿-
liwych rozwi¹zañ, poniewa¿ tworz¹ siê gi-
gantyczne korki. OdpowiedŸ: Rada Miej-
ska podejmuje uchwa³ê, ale za organiza-
cjê strefy p³atnego parkowania odpowie-
dzialny jest zarz¹dca drogi. W przypad-
ku dróg powiatowych, bo taki status maj¹
ulice Piastowska i Koœciuszki, odpowie-
dzialny jest starosta, w którego imieniu
dzia³a Powiatowy Zarz¹d Dróg w Kroto-
szynie przy ul. Transportowej. Natomiast
w przypadku dróg gminnych, takich jak
ulica Kaliska i Rynek, odpowiedzialny jest
burmistrz. Zamkniêcie ulicy Rynkowej
jest I etapem rewitalizacji centrum mia-
sta, która polega m.in. na zmniejszeniu
natê¿enia ruchu ko³owego w tym obsza-
rze. Prowadzona w latach 2013 – 2014
rewitalizacja wp³ynie na dalsze ogranicze-
nia ruchu ko³owego w centrum i zwiêk-
szy bezpieczeñstwo pieszych w tym re-
jonie.

Pytanie: Dwa lata temu prosi³am w imie-
niu mieszkañców Witosa o wyciêcie lub
przyciêcie krzewu rosn¹cego przy chod-
niku-jezdni. Proœbê pan spe³ni³, za co
dziêkujê. Minê³y dwa lata i problem znów
siê pojawi³, ga³êzie wystaj¹ce na jezdnie
mog¹ spowodowaæ zarysowania karose-
rii samochodów przeje¿d¿aj¹cych têdy w
kierunku parkingu. Proszê powiadomiæ
s³u¿by odpowiedzialne za obcinanie
drzew i krzewów, aby ujê³y to w swoim
kalendarzu. OdpowiedŸ: Przyciêcie krze-
wów, o których Pani pisze, zosta³o ju¿
ujête w harmonogramie prac porz¹dko-
wych i pielêgnacyjnych. Prace te prze-
prowadzane s¹ na bie¿¹co w zale¿noœci
od mo¿liwoœci finansowych. Dziêkujê za
wszelkie sygna³y i interwencje, bowiem
œwiadcz¹ one o zainteresowaniu miesz-
kañców bezpieczeñstwem w naszym
mieœcie.

Pytanie: Mieszkam na Rynku i myœlê, ¿e
zbyt wczeœnie œci¹gniêto pelargonie z
okien ratusza. Nie zapowiadaj¹ przymroz-
ków, ma byæ ³adnie, pelargonie te¿ piêk-
nie wygl¹da³y, dlaczego ju¿ je œci¹gniê-
to? Ratusz teraz taki go³y... OdpowiedŸ:
Pelargonie zdjêto, bo zaczê³y chorowaæ i
gniæ w donicach, gubi³y kwiaty.

Członkowie parlamentarnego
zespołu: Andżelika Możdżanow-
ska, Stanisław Gorczyca, Leszek
Piechota i Jan Michalski przybyli
do Krotoszyna na zaproszenie
Koła Łowieckiego „Knieja”.

„Knieja” wygrała konkurs „Po-
móżmy zwierzynie drobnej”orga-
nizowany przez „Brać Łowiec-
ką”,miesięcznik myśliwych i sym-
patyków łowiectwa. Krotoszyń-
skie koło zwyciężyło w kategorii
najlepiej zagospodarowanego
łowiska pod względem warunków
bytowych zwierzyny drobnej. Uro-
czystość wręczenia nagród odby-
ła się pod koniec lipca w sali kon-
ferencyjnej Senatu RP.

Podczas pobytu w Krotoszynie
senatorowie zapoznali się z pro-
blematyką przygotowania łowisk
pod kątem ochrony zwierzyny
drobnej, mieli też możliwość ob-
serwowania prawidłowej pracy
psów myśliwskich. 6 październi-
ka troje senatorów wzięło udział
w XIII Biesiadzie Norowców orga-
nizowanej przez Knieję na strzel-
nicy w lesie komunalnym. Podczas
części oficjalnej biesiady rozstrzy-
gnięto konkurs na najlepszego no-
rowca sezonu. Norowce to psy my-
śliwskie, których zadaniem jest
wypłoszenie zwierzyny z nor. Wła-
ściciel psa otrzymał sztucer my-
śliwski. Złotymi krawatnikami
nagrodzono właścicieli  najlepsze-
go jamnika  i teriera.

Senatorowie w Krotoszynie
W pierwszym tygodniu paŸdziernika Krotoszyn odwiedzili przedstawiciele Parlamentarnego Ze-
spo³u ds. Leœnictwa, Ochrony Œrodowiska i Tradycji £owieckich. Przy okazji pobytu w Krotoszy-
nie senatorowie zwiedzili miêdzy innymi krotoszyñskie Mahle oraz firmê „LAS-Kalisz” w Tomni-
cach, odwiedzili  Ratusz oraz muzeum i wybrali siê w Krotoszyñskie D¹browy.

Senator Stanisław Gorczyca,
szef parlamentarnego zespołu
poinformował, że Senat RP przy-
znał  Kniei, jako pierwszemu kołu
łowieckiemu w Polsce, srebrny
Order Orła Białego. Odznaczenie
przekazał w ręce Pawła Lisiaka,
prezesa koła. Do gratulacji przy-
łączyli się  pozostali senatorowie
oraz starosta i burmistrz.

Uroczystość była również
okazją do wręczenia podziękowań
sponsorom i sympatykom wspie-
rającym działalność koła łowiec-
kiego.

W biesiadzie licznie uczestni-
czyły dzieci, które wzięły udział w
konkursie plastycznym:

„Chrońmy zwierzynę drobną”.
Efekty pracy małych artystów
można było oglądać w zaaranżo-
wanej pod grzybkiem minigalerii.
Autorom najciekawszych prac
wręczono nagrody.

Wszyscy biesiadnicy mieli oka-
zję wysłuchać krótkiej prelekcji na
temat ras psów myśliwskich. Przy
okazji przedstawicieli  poszczegól-
nych ras można było zobaczyć na
własne oczy. Podczas spotkania w
krotoszyńskim lesie odbył się rów-
nież pokaz wabienia jeleni oraz
pracy z psem tropicielem.    (mm)

Zakończyły się prace na ul.
Kałuży i ul. Gorzupskiej w Biad-
kach. Odbiór zadania odbył się
w poniedziałek 1 października.

Przebudowę ul. ks. Kałuży i
odcinka ul. Gorzupskiej w Biad-
kach wykonała, wybrana w prze-
targu firma Gembiak-Mikstacki.
Wykonano odcinek jezdni długo-
ści 642 m i szer. 5,0 m o na-
wierzchni z mieszanki mineral-
no-bitumicznej. Jezdnia została
ograniczona obustronnym kra-

Odebrali drogê w Biadkach
wężnikiem, dodatkowo odmulo-
no przydrożne rowy i wykonano
przepusty. Koszt przeprowadzo-
nych robót to 521 tys. zł. Część
środków na tę drogę gmina po-
zyskała z Urzędu Marszałkow-
skiego.

W ramach Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych gmina
otrzymała 225 tys. zł na dwie
drogi: ks. Kałuży w Biadkach
oraz drogę we Wróżewach.
                                      (daw, mm)

Zakończyły się prace na uli-
cy Mazowieckiej w Krotoszy-
nie. 9 października odbył się
odbiór  końcowy odcinka dłu-
gości 82 m od ulicy Śląskiej do
ul. Okrężnej. Nawierzchnię z
kostki betonowej wykonała fir-
ma Stalmach ze Zdun.  Tego sa-
mego dnia odbył się również
odbiór ulicy Waryńskiego. 260
metrową ulicę pokryła kostka
betonowa.

W ramach zadania wykona-
no też sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej oraz sieć wo-
dociągową  Prace prowadziła
firma "TOR" Mariana Iberhana.
Oddanie do użytku  przebudo-

wanej ulicy Waryńskiego mia-
ło uroczysty przebieg.

Oprócz wykonawcy, przed-
stawicieli urzędu miejskiego i
starostwa, oraz inspektora
nadzoru uczestniczyli w nim
również mieszkańcy. Przedsta-
wiciele Rady Osiedla nr 8 przy-
gotowali wstęgę, którą  prze-
cięli wspólnie szefowa rady
osiedla Maria Właśniak, radny
Sławomir Augustyniak oraz
burmistrz Julian Jokś. Niespo-
dzianką dla wszystkich był też
tort, którym poczęstowano
uczestników spotkania na Wa-
ryńskiego.                                 (mm)

Waryñski z tortem
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Po ślubowaniu akty miano-
wania wręczał  nauczycielom,
przy okazji składając gratulacje,
burmistrz Julian Jokś.

Włodarz wspólnie z
Zofią Jamką, szefową rady
miejskiej, pogratulował
również paniom Marioli
Kaźmierczak, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Kro-
toszynie, oraz Aleksandrze
Wachowiak, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Rosz-
kach, którym za  osiągnię-
cia zawodowe prezydent RP
przyznał Brązowe Krzyże
Zasługi.

Spotkanie w ratuszu
było okazją do wręczenia
nagród burmistrza Kroto-
szyna dyrektorom oraz nauczy-
cielom za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze i wyróżniającą
pracę pedagogiczną.

Podczas uroczystości nie za-
pomniano o emerytowanych na-
uczycielach. Pani Janina Kacz-
marek, nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Kobiernie, oraz pan
Stanisław Ochalik, nauczyciel w
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Krotoszynie, zostali

uhonorowani odznaką za 50-let-
nią przynależność do Związku
Nauczycielstwa Polskiego.

Składając życzenia pedago-
gom, burmistrz wraz z przewod-
niczącą rady przekazali bukiet
na ręce pani Joanny Marcinek,
byłej dyrektorki Przedszkola nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie, jako przedstawi-
cielki emerytowanych dyrekto-
rów i nauczycieli. Życzenia dla
nauczycieli przekazali również:
w imieniu posła Macieja Orze-
chowskiego Miłosz Zwierzyk,
Aleksander Ziobro dyrektor Ka-
liskiej Delegatury Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, Karol Kaj
prezes Zarządu Oddziału ZNP
oraz Franciszek Marszałek, rad-
ny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego.

Podczas uroczystości Antoni
Azgier, prezes Zarządu Powiato-

Dzieñ Edukacji Narodowej - uroczystoœæ w ratuszu
W czwartek 11 paŸdziernika w ratuszu obchodzono Dzieñ Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej gali œlubowanie z³o¿yli
nauczyciele, którzy w sesji letniej br. zdali egzamin na stopieñ nauczyciela mianowanego.

wego Ligi Obrony Kraju,  wręczył
medal Zasłużonego Działacza
Ligi Obrony Kraju pani Sławomi-
rze Kalak, zbiorowy medal dla

Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszy-
nie oraz  zbiorowy medal dla
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kro-
toszynie.

Dzień Edukacji Narodowej
był doskonała okazją, żeby po-
dziękować firmom i instytucjom,
które wspierają działalność
szkół.

Spotkanie w ratuszu uświet-
nił program artystyczny przygo-

towany przez uczniów Gimna-
zjum nr 2 w Krotoszynie pod kie-
runkiem nauczyciela pana Grze-
gorza Polańskiego.

Cześć oficjalną zakończył
uroczysty toast, o którego wznie-
sienie poproszono radnego sej-
miku wojewódzkiego Franciszka
Marszałka.

(arlet,mm)

W dniu 11 października ślubo-

wanie złożyli nauczyciele:

- Monika Dopierała - Zespół
Szkół nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie
- Natalia Jarmużek - Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie
- Izabela Kokot - Zespół Szkół nr
3 w Krotoszynie
- Magdalena Krawczuk - Zespół
Szkół nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie
- Aneta Nadstawska - Zespół

Szkół nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie
- Monika Nalewajko - Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integra-

cyjnymi w Krotoszynie
- Magdalena Nowak - Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie

- Ewa Pawłowska - Przedszkole
nr 2 w Krotoszynie
- Izabela Pospieszyńska - Przed-
szkole nr 6 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie

- Justyna Robakowska - Gimna-
zjum nr 2 w Krotoszynie
- Joanna Sobierajska - Zespół
Szkół w Chwaliszewie
- Anna Stelmaszyk - Zespół Szkół
nr 3 w Krotoszynie
- Marta Wesołowska - Zespół

Szkół w Chwaliszewie
- Karolina Wiśniewska - Zespół
Szkół nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie

- Maria Zembska - Ze-
spół Szkół nr 2 z Od-
działami Integracyjny-
mi w Krotoszynie
- Adam Kaj - Zespół
Szkół w Chwaliszewie
- Romuald Kluba -
Szkoła Podstawowa nr
4 w Krotoszynie
- Sławomir Król - Ze-
spół Szkół nr 1 z Od-
działami Integracyjny-
mi w Krotoszynie
- Łukasz Rabenda - Ze-
spół Szkół w Orpisze-
wie.

Nagrody burmistrza

otrzymali:
- Alina Binkofska – dyrektor Gimna-
zjum nr 2 w Krotoszynie
- Renata Kmieciak – dyrektor Przed-
szkola nr 6 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Krotoszynie
- Beata Molenda – dyrektor Zespołu
Szkół w Orpiszewie
- Aleksandra Wachowiak – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Roszkach
- Zbigniew Kurzawa - dyrektor Zespo-

łu Szkół nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi                           w Krotoszynie
- Danuta Hadryan – wicedyrektor
Przedszkola nr 7 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi                          w Krotoszy-
nie
- Anna Kaźmierczak – wicedyrektor
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi                   w Krotoszynie
- Dorota Rutkowska – wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszy-
nie
- Juliusz Poczta – wicedyrektor Gim-
nazjum nr 2 w Krotoszynie – aktual-
nie  emeryt
- Małgorzata Augustyniak – nauczy-
cielka Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
- Ewa Kotala – Kluba - nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszy-
nie
-  Iwona Krzekotowska - nauczyciel-
ka Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie
- Mariola Kudrykiewicz – nauczyciel-
ka Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
- Małgorzata Maciejewska - nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 8 w
Krotoszynie
- Beata Pawlak - nauczycielka Gim-
nazjum nr 2 w Krotoszynie
- Renata Piechocka - nauczycielka Ze-
społu Szkół w Benicach
- Elżbieta Pierszała - nauczycielka
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
- Małgorzata Pługowska - nauczyciel-
ka Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
- Emilia Smyczyńska - nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszy-
nie
- Ewa Szewczyk - nauczycielka Gim-
nazjum nr 4 w Krotoszynie
- Sylwia Szpoper - nauczycielka Ze-
społu Szkół nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi                         w Krotoszynie
- Klaudia Szubert - nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Świnkowie
- Katarzyna Tomczyk - nauczycielka
Zespołu Szkół nr1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi                   w Krotoszynie
- Urszula Woźniak - nauczycielka
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
–    Sławomir Chlebowski - nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej nr 8 w Kro-
toszynie
–    Edward Jokiel – doradca meto-
dyczny Samorządowego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Krotoszy-
nie.

Firmy i instytucje, które otrzyma-

ły podziękowania za wspieranie

działalność szkół:

- Magdalena Bruzgo Adam Tyrakow-
ski Krotoszyn
- Grzegorz Czachorek - Zakład Rze-
miosła Artystycznego, Wyrobu Intar-
sji, Usług Stolarskich, Tokarstwo w
Drewnie, Krotoszyn
- Dariusz Fabianowski DAF-MAL Kro-
toszyn
- Maciej R. Hoffmann i Ewa Ratajczyk
Przychodnia „FAMILIA” Krotoszyn
- Eugeniusz Grześkowiak - Firma
Handlowo-Usługowa Krotoszyn
- Edward Krawczyński Usługi Budow-
lano - Montażowe WOD.-KAN. GAZ.,
C.O. Krotoszyn
- Zbigniew Kruk „KRUK – TRANS-
PORT” Zduny
- Joanna Kryś  Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Handlowe „KRYS-BUD” Kro-
toszyn
- Lucyna Paweł Mikstaccy Krotoszyn
- Robert Minta Instalacje Elektro-
energetyczne i Techniczne Krotoszyn
- Agnieszka i Maciej Poczta Biadki
- Jan Pluta - Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego Krotoszyn
- Piotr Sasin - Projektowanie Drogo-
we i Nadzór Krotoszyn
- Edward Szczotka – prezes Koła
Łowieckiego „PONOWA” Biadki
- Jarosław Talarczyk - Instalatorstwo
Elektryczne Krotoszyn
- Artur Tokarz Roszki
- Remigiusz Wencławiak – Remek
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Or-
piszew
- Stefan Witczak Powiatowy Urząd
Pracy Krotoszyn
- Elżbieta Wybieralska NUTRICJA
Krotoszyn Sp. z o.o.
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Obecni byli włodarze gmin
naszego powiatu, radny sejmi-
ku wielkopolskiego Franciszek
Marszałek, starosta Leszek
Kulka i przewodniczący rady
powiatu Stanisław Szczotka.
Senator Możdżanowska przypo-
mniała, że PSL skierował do
Trybunału Konstytucyjnego
wniosek dotyczący zbadania
uprawnień ministra do wydawa-
nia tak daleko idącego rozpo-
rządzenia. Przypomniała też, iż
złożony został projekt obywa-
telski ustawy, podpisany przez
150 tys. osób, który systemowo
reguluje kwestie sądownictwa.
Jeśli ustawa ta wejdzie w życie
przed

1 stycznia, rozporządzenie
będzie nieaktualne. Obecni na
spotkaniu byli zgodni co do tego,
że ostatnie rozporządzenie mi-
nistra Jarosława Gowina o li-
kwidacji 79 sądów rejonowych,

Senator Mo¿d¿anowska o s¹dach
9 paŸdziernika senator And¿elika Mo¿d¿anowska spotka³a siê z przedstawicielami samorz¹dów naszego powiatu w biurze
na ul. Kobyliñskiej w Krotoszynie. Tematem konferencji by³a  miêdzy innymi zapowiedziana przez ministra sprawiedliwo-
œci likwidacja s¹dów rejonowych.

między inny-
mi krotoszyń-
skiego, nie po-
prawi sytuacji
sądownictwa
ani pod wzglę-
dem rozstrzy-
gania ani do-
stępności dla
mieszkańców.
Maciej Brat-
borski, bur-
mistrz Koźmi-
na Wlkp, przy-
znał, że ceni
sobie Jarosła-
wa Gowina,
ale argumen-
tacja ministra
odnoście po-
trzeby likwi-
dacji jest „nie
do obronienia”. – Zostaliśmy
ukarani za oszczędność i efek-
tywność – stwierdził starosta

Leszek Kulka, przytaczając do
tego informację porównująca
efekty pracy naszego sądu z są-

dem ostrowskim: – W minionym
roku załatwiliśmy więcej spraw
niż Ostrów, który zatrudnia pra-

Burmistrz podziękował pracow-
nikom wojskowym i cywilnym za
wieloletnia pracę na rzecz mia-
sta. Gratulacje z jego rąk oraz
przewodniczącej Rady Miejskiej
Zofii Jamki odebrali: Krzysztof
Dominiak, dyrektor Zakładów
Remontowo-Budowlanych Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej –
Kierownictwo Budów w Kroto-
szynie, ppłk w st. spocz. Tade-
usz Stachurski, ppłk w st. spocz.
Jan Pawlik, ppłk w st. spocz.
Ryszard Klimas, ppłk w st.
spocz. Grzegorz Galicki, Ryszard
Ostałowski.

Dyplomy z gratulacjami prze-
kazano również dla nieobecnych
na posiedzeniu: ppłka w st.

Gratulacje na sesji w zwi¹zku z jubileuszem 50-lecia...

spocz. Jerzego
Żylińskiego, mjra w
st. spocz. Jana
Chmiela, st. sierż.
sztab. w st. spocz.
Piotra Jośki oraz
Damiana Wencła-
wiaka.

Uchwałą Zarzą-
du Głównego ZŻWP
burmistrz Jokś zo-
stał odznaczony
medalem „XXX-le-
cia Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskie-
go”. Kapituła meda-
lu uzasadniła przy-
znanie odznaczenie
„szczególnym kul-

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Różopole zakończyło re-
alizację dwóch projektów:
„Wyposażenie Świetlicy wiej-
skiej w Różopolu i zagospoda-
rowanie terenu przylegającego
do świetlicy” oraz „Boisko re-
kreacyjno-sportowe wizy-
tówką Różopola”.

Pierwszy projekt obejmo-
wał wyposażenie świetlicy w
stoły i krzesła, zakupiono rów-
nież stół do ping-ponga. W ra-

Dwa projekty w Ró¿opolu
mach projektu wykonano tak-
że prace związane z zagospo-
darowaniem terenu przy świe-
tlicy. Obsiano go trawą, posa-
dzono drzewka ozdobne i usta-
wiono ławki. Koszt przedsię-
wzięcia wyniósł około 31 tys.
zł, z czego 70 % stanowi dofi-
nansowanie z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ponad 8 % pochodziło z budże-
tu Miasta i Gminy Krotoszyn,

pozostała cześć to praca wła-
sna mieszkańców wsi.  Dzięki
projektowi stworzono miejsce,
w którym czas wolny mogą
spędzać dzieci i  młodzież.
Świetlica będzie też doskona-
łym miejscem na organizowa-
nie biesiad, festynów rodzin-
nych i turniejów tenisa stoło-
wego.

Dzięki drugiemu z projek-
tów udało się zmodernizować
miejscowe boisko. Teren bo-

iska został obsiany trawą i
ogrodzony. Zamontowano 
nowo zakupiony zestaw do
siatkówki. Wytyczono boisko
do piłki nożnej i siatkowej. Na
tym ostatnim zamontowano
zestaw do siatkarskich rozgry-
wek. Teren obsadzono drzew-
kami ozdobnymi oraz posta-
wiono ławki wykonane przez
mieszkańców wsi.“Koszt inwe-
stycji wyniósł około 32 tys. zło-
tych, 70 % stanowi dofinanso-

wanie z EFRROW, ponad 7 %
pochodzi z budżetu Miasta i
Gminy Krotoszyn. Pozostała
cześć to wkład własny miesz-
kańców, którzy pracowali przy
inwestycji i udostępnili swój
sprzęt. “Dzięki projektowi Ró-
żopole zyskało boisko z praw-
dziwego zdarzenia, bezpieczne
i zachęcające do zabaw spor-
towych i rekreacyjnych, z któ-
rego chętnie korzystają miesz-
kańcy.              Irena Bielarz, mm

wie dwa razy tyle osób.  Bur-
mistrz Julian Jokś przypomniał
swoje wystąpienie w stolicy w
obronie krotoszyńskiego sądu:
- Miałem okazję zabrać głos. Mi-
nister mnie wysłuchał, nawet
przyznał rację, potem moje ar-
gumenty wykorzystywał w swo-
jej wypowiedzi… Wszyscy par-
lamentarzyści Wielkopolski, nie
tylko z PSL, powinni poprzeć
protest.

Radny sejmiku Franciszek
Marszałek zauważył natomiast,
że w wyniku ministerialnego
rozporządzenia Wielkopolska
straci 13 sądów, natomiast np.
Małopolska tylko 4. Czy ma to
jakiś związek z tym, że minister
Gowin pochodzi z Małopolski?
Radny podtrzymał zdanie bur-
mistrza o potrzebie solidarnego,
ponadpartyjnego protestu par-
lamentarzystów w tej sprawie.
                                                   (ib)

Podczas wrzeœniowej sesji, w zwi¹zku z jubileuszem 50-lecia dzia³alnoœci wojskowej jednostki in¿ynieryjno-budowlanej
w Krotoszynie, gratulacje oraz pami¹tkowe medale wydane z okazji XX-lecia samorz¹du wrêczono kilku by³ym pracowni-
kom jednostki.

tywowaniem tradycji w
miejscach pamięci naro-
dowej w Mieście i Gminie
Krotoszyn; wspieraniem
Komitetów Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeń-
stwa Narodu Polskiego;
udziałem i organizacją
uroczystości i innych im-
prez masowych o cha-
rakterze patriotyczno-
obronnym”.

Pierwszej części ob-
rad przysłuchiwali się
uczniowie Zespołu Szkół
Ponadimnazjalnych nr 2.
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W połowie września  w
Urzędzie Miejskim w Kroto-
szynie odbyło się spotkanie
związane z upamiętnieniem
ofiar nalotu lotnictwa niemiec-
kiego na pociąg ewakuacyjny
Krotoszyna na dworcu kolejo-
wym w Kole 2 września 1939 r.

W spotkaniu wzięli udział:
Tomasz Nuszkiewicz, sekre-
tarz Urzędu Miejskiego w Kole,
Grzegorz Mokrzycki, przewod-
niczący Stowarzyszenia Przy-
jaciół Miasta Koła nad Wartą,
Ryszard Czuszke, zastępca
Burmistrza, Franciszek Mar-
szałek, dyrektor Departamen-
tu Inżynierii Miejskiej, Michał
Kurek, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa
oraz historycy-regionaliści:
Edward Jokiel i Antoni Kor-
sak.
 

Spotkanie było wynikiem
ustaleń przyjętych podczas po-
bytu  delegacji samorządu
Krotoszyna w Kole w związku
z 70 rocznicą tego zdarzenia.
Wówczas podkreślono potrze-
bę ustalenia nazwisk ofiar na-
lotu oraz godnego ich upamięt-
nienia w formie imiennych ta-
blic na pomniku. Władze Koła
zorganizowały konkurs na
nowy pomnik na zbiorowej mo-
gile na cmentarzu parafialnym
w Kole. Obie strony zobowią-
zały się podjąć stosowne dzia-
łania na rzecz realizacji tego
przedsięwzięcia. 3 październi-
ka br. konkurs ten został roz-

Szukaj¹ nazwisk i œwiadków
W Kole powstanie pomnik ofiar nalotu na poci¹g ewakuacyjny

strzygnięty. Do komisji konkur-
sowej zostali zaproszeni rów-
nież przedstawiciele samorzą-
du naszego miasta.

W 1939 r. w  związku na-
piętą sytuacją w stosunkach z
III Rzeszą, przewidywano sfor-
mowanie pociągów ewakuacyj-
nych dla rodzin wojskowych,
urzędników, kolejarzy na prze-
widywane zaplecze frontu. Z
Krotoszyna pociąg odjechał w
godzinach popołudniowych 1
września. Jego trasa prowadzi-
ła przez Koźmin, Jarocin, Ko-
nin. 2 września podczas posto-
ju w pobliżu dworca kolejowe-

go w Kole został najpierw
zbombardowany przez samo-
loty niemieckie, a następnie
pasażerowie pociągu  zostali
ostrzelani przez lotników z
broni pokładowej. Z tego

transportu zginęło co najmniej
sto kilkadziesiąt osób oraz dal-
szych  kilkadziesiąt, które
zmarły z ran w szpitalu w Kole.
Dalsza trasa pociągu wiodła
przez Warszawę do miejscowo-

ści Narol pod Lwowem. 
Dotychczas znana jest

imiennie tylko część ofiar na-
lotu. Aby ustalić nazwiska po-
zostałych osób powołano ze-
spół historyków-regionalistów
w składzie: Edward Jokiel, An-
toni Korsak i Michał Pietrowski
(Koźmin Wlkp.).  Zwracamy się
z prośbą do mieszkańców po-
wiatu krotoszyńskiego o pomoc
w ustaleniu nazwisk ofiar. Po-
nadto prosimy o zgłaszanie da-
nych osób, które przeżyły nalot
w celu uzyskania pełniejszych
danych ewakuowanych rodzin
oraz dalszych informacji o tym
zdarzeniu. Wkrótce zostanie
opublikowany wykaz znanych
dotychczas ofiar i pasażerów
pociągu ewakuacyjnego.

 Edward Jokiel,

Antoni A. Korsak,

Michał Pietrowski

 
Dane kontaktowe:
Edward Jokiel: tel. 693 996
966,
jokieledward@op.pl; 
Antoni Korsak: tel. 514 312 848
akorsak@poczta.fm;

W czwartek 20 września  w
auli Gimnazjum nr 2 najzdolniej-
si uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych otrzymali
stypendia burmistrza za II pół-
rocze roku szkolnego  2011/2012.

Wspólnie z wiceburmistrzem
Ryszardem Czuszke gratulacje

stypendystom złożyli  radni, dy-
rektorzy szkół i przedstawiciele
urzędu.

Dla zebranych w szkolnej
auli wystąpiły uczennice z  Or-
piszewa wraz z nauczycielem
Stanisławem Szelągowskim.

W przyjacielskiej wspólno-
cie i radości, ustami i całym
sercem „Anielskie Głosy” z pa-
rafii pw. św. Marii Magdaleny
zaśpiewały na XXIII Diecezjal-
nym Przeglądzie Piosenki Re-
ligijnej SACROSONG 2012. Do
tegorocznego SACROSONGU
zgłosiło się 8 zespołów i 4 so-
listów z parafii należących do
diecezji kaliskiej, m.in. z Lew-
kowa, Kalisza, Brzezin, Koźmi-
na, Lutogniewa i Krotoszyna.
Po przesłuchaniach odbyły się
warsztaty, które poprowadził
p. dr Krzysztof Niegowski,
przygotowujące do Koncertu
Galowego - ORATORIUM.
„Anielskie Głosy” to scholka
dziecięca, śpiewająca i grają-
ca od września 2009 roku. W

Zaœpiewali na "Sacrosongu"
zespole 7 dziewczynek gra na
instrumentach (gitary, skrzyp-
ce i flety), a pozostałe dzieci
śpiewają i grają na różnych in-
strumentach perkusyjnych.
Zespół śpiewa w każdą nie-
dzielę na mszy dziecięcej w ko-
ściele pw. św. biskupa Kozala.
Dzieci serdecznie dziękują ks.
proboszczowi A. Szymankie-
wiczowi za wsparcie w organi-
zacji wyjazdu i możliwość
uczestniczenia w twórczych
warsztatach muzycznych.

Joanna Jarocka

opiekun zespołu

Najzdolniejsi uczniowie
odebrali gratulacje

Pierwsze warsztaty tworzenia biżuterii za nami. W ubiegły
czwartek (11.10.) w godzinach popołudniowych, w sali Kroto-
szyńskiego Ośrodka Kultury, odbyły się warsztaty tworzenia bi-
żuterii. Były to pierwsze zajęcia, które rozpoczęły cykl spotkań
dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności, podszkolić już
zdobyte w tworzeniu biżuterii a przy okazji w miłym gronie spę-
dzić czas. Technik wykonywania biżuterii jest wiele, jeszcze wię-
cej pomysłów w naszych głowach. Tu nie sposób się nudzić!
Zapraszamy już teraz na kolejne spotkania, które odbywać się
będą raz w miesiącu. Szczegółowe informacje o warsztatach
na www.kok.krotoszyn.pl  lub pod nr tel. 62 725 42 78.          (as)

Pierwsze warsztaty
tworzenia bi¿uterii
odby³y siê w KOK
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ZASTANÓW SIÊ, CZY WARTO ZWLEKAÆ

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wspólnie z Samodziel-
nym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie –
Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia uruchomi-
ło po raz kolejny bezpłatny program profilaktyki raka gruczołu
krokowego.

W ramach programu pobierana jest krew na oznaczenie PSA
oraz udzielana konsultacja lekarska. W przypadku nieprawi-
dłowego wyniku badania po konsultacji lekarskiej pacjent kie-
rowany jest do lekarza rodzinnego celem skierowania pacjenta
na konsultację urologiczną. Tylko w ubiegłym roku spośród 200
przebadanych mężczyzn w ramach programu profilaktyki raka
gruczołu krokowego nieprawidłowy wynik miało 16 osób.

Pacjent w przeddzień i w dniu badania powinien powstrzy-
mać się od wykonywania ciężkich prac fizycznych, jazdy na ro-
werze oraz współżycia płciowego. Czynniki te mogą mieć wpływ
na wynik badania. Nie ma przeciwwskazań do spożycia przed
badaniem posiłku.

Z powyższych badań mogą korzystać mężczyźni z Powiatu
Krotoszyńskiego z roczników 1947-1972. Na badania prosimy
się zgłaszać z dowodem osobistym w każdy poniedziałek w go-
dzinach 9.00-11.30 do Centrum Profilaktyki Medycznej i Promo-
cji Zdrowia w Krotoszynie ul. Floriańska 10, piętro I  tel. 62 588
03 89. UWAGA do wyczerpania limitu przyznanych badań pozo-
stało tylko 50 badań.

ZBADAJMY SIÊ – TO TAKIE PROSTE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kroto-
szynie serdecznie zaprasza Panie w wieku 50-69 lat, tj. z roczni-
ków 1943-1962 na bezpłatne profilaktyczne badania mammogra-
ficzne. Z badań mogą skorzystać kobiety, które nie miały wyko-
nywanej mammografii w ramach programu profilaktycznego w
ciągu ostatnich 24 miesięcy, bądź które otrzymały w ramach re-
alizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2011 pisemne
wskazanie (na wyniku badania mammograficznego) do wyko-
nania ponownego badania mammograficznego, po upływie 12
miesięcy. Kobietom nie objętym bezpłatnym programem profi-
laktyki raka piersi – etap podstawowy proponujemy wykonanie
badania mammograficznego na podstawie skierowania od leka-
rza mającego podpisaną umowę z NFZ.

Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Kro-
toszynie od 2009 roku realizuje, obok programu profilaktyki raka
piersi – etap podstawowy, program profilaktyki raka piersi – etap
pogłębionej diagnostyki. W ramach programu udzielana jest
konsultacja onkologiczna, USG piersi oraz dodatkowe zdjęcie
mammograficzne. Na  szczególną uwagę zasługuje fakt, że na
potrzeby powyższego programu konsultacji onkologicznej bez-
płatnie udziela prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka.

Badania mammograficzne można wykonać w Centrum Profi-
laktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Krotoszynie ul. Floriań-
ska 10, piętro I tel. 62 588 03 89 lub 62 582 14 42 od poniedziałku
do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, środa,
czwartek od 9.00-13.00, wtorek od 14.00-18.00 oraz piątek od
12.00-16.00. Pacjentki mogą umawiać się na badania telefonicz-
nie, bądź osobiście. Na badanie prosimy zabrać dowód osobisty,
aktualną legitymację ubezpieczeniową, poprzednie zdjęcia mam-
mograficzne oraz wyniki badań mammograficznych.

STOWARZYSZENIE „POMÓ¯MY SOBIE”
z siedzib¹ w Krotoszynie przy ul. Przemys³owej 19

serdecznie zaprasza do uruchamianych
w dniu 27 paŸdziernika 2012 roku

od godz. 10.00 do godz.14.00

w
ZAK£ADZIE OPIEKI MEDYCZNEJ „CER-MEDIC” Spó³ka z o.o.

przy ul. Przemys³owej 19 w Krotoszynie

GABINETÓW ONKOLOGICZNYCH

W gabinetach bêd¹ udzielane nieodp³atnie porady onkologiczne
a dla pañ dodatkowo bêd¹ prowadzone:

palpacyjne badanie piersi
nauka samobadania piersi

nieodp³atne badanie usg piersi na podstawie otrzymanego talonu
(iloœæ badañ ograniczona).

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE – RAK WCZEŒNIE WYKRY-
TY JEST WYLECZALNY.

Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna im. Arkadego Fiedlera w
Krotoszyna zorganizowała kon-
kurs fotograficzny „Literackie
Inspiracje”.

Konkurs odbył się w ramach
Wielkopolskiego Festiwalu Foto-
grafii im. Ireneusza Zjeżdżałki
organizowanego przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną i
Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu. Na konkurs wpłynęło 60
prac 23 auto-
rów. Do oceny
zakwalifikowa-
no 52 prace.

K o m i s j a
konkursowa w
składzie: Ewa
Bukowska, dy-
rektor Kroto-
szyńskiej Bi-
blioteki Pu-
blicznej, prze-
wodnicząca ,
Hanna Sztuka,
nauczycielka
SP nr 4, i Bar-
tosz Blecha,
Klub Art, przyznała następują-
cym osobom nagrody:
I nagroda: Piotr Pietryga (Po-
znań)  – „Śniadanie u Tiffa-
ny’ego”
II nagroda: Jagoda Gołębiowska
(Lublin) – „Hamlet”
III nagroda: Adam Falkowski
(Bielsk Podlaski) – „Chłopi” 
Wyróżnienie: Janusz Dudziak
(Krotoszyn) – „Lokomotywa”.

W środę, 17 października,
odbył się wernisaż wystawy. Go-

ściem specjalnym był Władysław
Nielipiński z WBP i CAK w Po-
znaniu. Od 2002 – instruktor ds.
fotografii i filmu w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.

Pracując w WBPiCAK Włady-
sław Nielipiński realizuje misję
upowszechniania i popularyzo-
wania fotografii jako dziedziny
sztuki. Wspiera, integruje i inspi-
ruje do działania twórców, in-
struktorów fotografii i szerokie
rzesze fotoamatorów. Organizu-
je konkursy, warsztaty i szkole-

nia adresowane do różnych grup
odbiorców. Prowadzi nowa-
torską w formie działalność wy-
stawienniczą pod nazwą „Objaz-
dowa Galeria Wielkopolskiej Fo-
tografii”. Na stronie:
www.wbp.poznan.pl redaguje fo-
tograficzną część serwisu WBPI-
CAK gdzie zamieszcza wiele ak-
tualnych informacji ważnych dla
wszystkich miłośników tej dzie-
dziny sztuki. Zaprosił wszyst-
kich na pokonkursowe wręcze-
nie nagród do Poznania, które
odbędzie się 19 października o
godz. 17.00 w WBP i CAK na ul.
Prusa.

Prace można oglądać na II
piętrze biblioteki.

Tekst: Wiesława Patalas

i Krystyna Talaga

Zdjęcia: Marcin Laska

W środę, 10 października br.
odbyło się kolejne spotkanie
Klubu Mam zorganizowane
przez Krotoszyńską Bibliotekę
Publiczną im. Arkadego Fiedle-
ra w Krotoszynie. Udział w nim
wzięły dzieci do lat trzech, któ-
re jeszcze nie chodzą do przed-
szkola wraz ze swoimi mamami.
Na początku zajęć uczestnicy
obejrzeli przedstawienie kukieł-
kowe „O lwie Krzysiu, którego
bolały zęby”. Po nim chętnie opo-
wiadały o ich doświadczeniach
z myciem zębów. Następnie, spo-
śród prezentowanych maskotek
wybierały te, które potrafiły na-
zwać. Obejrzały też książki –
zabawki wydawnictwa Grafag
„Na wsi” i „Dzieci zwierząt”, któ-
re oprócz tekstu zawierają ilu-
stracje wykonane z materiałów
imitujących futerka zwierząt.
Później wysłuchały bajek o jesie-

ni i rozpoznawały na ilustracjach
wskazane przez prowadzącego
postacie. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń, pomy-
słów i rozmów o pociechach.

Zapraszamy wszystkie
mamy z dziećmi, które jeszcze

Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry otrzymał dotację w wysokości
44.000 PLN na realizację projek-
tu "Dla sztuki duś enter!"dofinan-
sowanego przez Narodowe Cen-
trum Kultury w ramach programu

Literackie Inspiracje

Klub Mam w Bibliotece

Dofinansowanie dla Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury

Dom Kultury+. Edukacja arty-
styczna. W projekcie partnerami
jest 5 szkół z Krotoszyna i z gmi-
ny. Trenerami są artyści Polskie-
go Teatru Tańca z Poznania. Spły-
nęło 274 wniosków z całej Polski,

z czego zakwalifikowano 34 w tym
KOK uzyskał drugie pod wzglę-
dem wysokości dofinansowanie!

Lista zakwalifikowanych
wniosków znajduje się na stronie
NC.

nie uczęszczają do przedszkola
do zgłaszania się do naszego
Klubu Mam. Zajęcia odbywają
się raz w miesiącu a ich tematy-
ka dostosowana jest do sugestii
naszych gości.                   (bewal)
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Dziś ten obiekt
nadal dobrze służy
s p o ł e c z n o ś c i
uczniowskiej, choć
stanowi tylko część
bazy placówki:
Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i Gimna-
zjum nr 5 połączo-
nych w zespół
szkół, znacznie
rozbudowanej i
unowocześnionej
w minionym dzie-
sięcioleciu przez
władze miejskie.

Okrągłą roczni-
cę lokalizacji szko-
ły w obecnym miejscu nauczycie-
le Zespołu Szkół nr 2 z OI, 
uczniowie i ich rodzice święto-
wali uroczyście 5 października.
Szkolne urodziny połączono ze
zjazdem absolwentów, kilkadzie-
siąt osób skorzystało z możliwo-
ści wspólnego zwiedzania „sta-
rej budy” i popołudniowego spo-
tkania w restauracji.

Jubileusz rozpoczął się mszą
w kościele św. Jana Chrzciciela
pod przewodnictwem biskupa
kaliskiego Stanisława Napiera-
ły. W trakcie spotkania liturgicz-
nego nadano Szkole Podstawo-
wej nr 3 imię Jana Pawła II. Pla-
cówka nosiła dotychczas imię
Mariana Langiewicza, zaś gim-
nazjum funkcjonujące z nią w
jednym zespole szkolnym - imię
Jana Pawła II. Aby zlikwidować
tę podwójność, czasami mylącą
i utrudniającą działalność, dy-
rektor Mariola Kaźmierczak po-
prosiła jeszcze w starym roku
szkolnym uczniów obu placówek
o wybranie jednego patrona, z
dwóch obecnych, który będzie
odtąd wspólnym, dla gimnazjum

110-lecie szko³y na B³oniu
110 lat temu uczniowie z B³onia i okolic - pobieraj¹cy wczeœniej nauki
w tymczasowym, dzier¿awionym obiekcie - rozpoczêli rok szkolny w
nowo oddanym do u¿ytku budynku na placu Szkolnym.

i dla podstawówki. W uczniow-
skim głosowaniu wygrał polski
papież.  

Podczas uroczystej mszy po-
świecono także nowy sztandar
szkolny. Szkolna część jubile-
uszu rozpoczęła się około godzi-
ny 11.00. Jej uczestnikami byli,
obok nauczycieli, uczniów i ro-
dziców, absolwenci oraz zapro-
szeni goście. Z historią szkoły
w skrócie zapoznała zebranych
dyrektor Kaźmierczak. Potem
zabierali głos przedstawiciele
władz miejskich, powiatowych,
kuratorium, rady miejskiej,
przedszkoli, rady rodziców, ab-
solwentów, zaproszonych parla-
mentarzystów oraz poseł Maciej
Orzechowski. Gratulowali z
okazji jubileuszu i składali
kwiaty na ręce pani dyrektor.
Przedstawicielka UNESCO, w
którego akcjach bierze udział
zespół szkół na Błoniu, przeka-
zała dyrektor Marioli Kaźmier-
czak Certyfikat Szkół UNESCO.
Następnie jedna z dwóch naj-
starszych żyjących absolwentek
szkoły podzieliła się z wszyst-

kimi swoimi uczniowskimi
wspomnieniami.

Zaplanowane na drugą
część akademii uczniowskie
popisy artystyczne zachwyciły
oglądających. Krótkie scenki
przygotowane przez klasy, połą-
czone w jedną kompozycję,
wzbogacone żywą, rytmiczną
muzyką, stanowiły widowisko-
wy spektakl, przy którym ręce
widzów same składały się do
klaskania. W finale popisów na
scenę wkroczyła ostatnia grupa
uczniów z ogromnym tortem
urodzinowym i wielkimi świecz-
kami, które przypominały, któ-
re urodziny obchodzi szacowna
placówka. Burmistrz Julian
Jokś wraz z dyrektor szkoły
zdmuchnęli świeczki, a tort po-
krojono i poczęstowano nim
wszystkich obecnych.

Po poczęstunku absolwenci
oraz inni zainteresowani mogli
zwiedzać budynek szkolny. Po
południu odbyło się spotkanie
towarzyskie absolwentów w
Centrum Usług Kateringowych.
                                                (eliz)

22 września Rada Osiedla nr
8 w Krotoszynie zorganizowała
rajd rowerowy „Pożegnanie lata”
zakończony konkursami i za-
bawą. Metą była Strzelnica Brac-
twa Kurkowego. W spotkaniu
brało udział 285 osób. Uczestni-
czyły one w konkursach strzelec-
kim oraz dotyczącym działania i
pracy rady osiedla. Promowali-
śmy miasto pobudzając aktyw-
ność obywatelską i upowszech-
nienie idei samorządowej. Wszel-
kie informacje o pracy i poczy-

Po¿egnali lato

naniach Rady Osiedla nr 8
umieszczone są w gablotach na
ul. Raszkowskiej przy pawilonie
GS, na ul. Koźmińskiej przy Bie-
dronce i na ul. Kilińskiego.

Maria Właśniak

We wtorkowe przedpołudnie
(25 września) w krotoszyńskim
parku odbyły się „Bieg ku Słońcu”
i „Bieg Krasnala”. W ten sposób
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
4 zainaugurowali rok sportowy w
„czwórce”. Uczniowie klas czwar-
tych, piątych i szóstych wzięli
udział w „Biegu ku Słońcu”. Najlep-
si biegacze otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Dzieci z klas pierwszych,
drugich i trzecich oraz przedszko-
laki z „Misia Uszatka”, obowiązko-

Biegali ku s³oñcu i z krasnalami

wo ubrane w czerwone stroje, ści-
gały się w „Biegu Krasnala”. Na
mecie na strudzonych biegaczy
czekały koleżanki ze starszych
klas z koszami pełnymi jabłek. 

Biegającym po parkowych alej-
kach krasnalom przyglądała się
grupa... smerfów ;) To dzieci z
Przedszkola „Smerfuś” wraz z
opiekunkami wybrały się najpraw-
dopodobniej na poszukiwanie
oznak jesieni.

(mm)

Już od godziny 13.00  boisko
Ósemki wypełniło się przedszko-
lakami i młodszą częścią spo-
łeczności szkolnej. W bajeczne
kolorowym korowodzie uczestni-
cy festynu przemaszerowali
przez osiedle Janusza Korczaka.
Rządy dzieci rozpoczęły się sym-
bolicznym przekazaniem władzy
przez dyrektor Przedszkola nr 7
Danutę Hadrian i dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 8 Jerze-
go Rędzikowskiego. Następnie
uczniowie, rodzice i nauczyciele
obejrzeli występy przedszkola-
ków i uczniów „Ósemki”.  

Królowie Maciusiowie na festynie
21 wrzeœnia Szko³a Podstawowa nr 8 ,Przedszkolenr 7 z Oddzia³ami Integracyjnymi  oraz Rada Osiedla nr 5 w Krotoszynie
zorganizowali Œwiêto Osiedla im. Janusza Korczaka.

 Zaproszeni goście: Małgo-
rzata Mielcarek,  Aleksandra
Leja oraz Wojciech Szuniewicz w
ramach akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” przeczytali  frag-
menty powieści „Król Maciuś I”.
Panie Beata i Marlena z Kroto-
szyńskiej Biblioteki Publicznej
poprowadziły drugą część festy-
nu organizując konkursy i zaba-
wy. Były także konkursy rodzin-
ne: rozpoznawaliśmy tytuły ba-
jek dla dzieci, był konkurs „Jaka
to melodia”, konkursy plastycz-
ne i sprawnościowe. 
 W czasie święta można było

kibicować osiedlowym druży-
nom piłkarskim oraz poobserwo-
wać trening „Piłkarskiego
Przedszkola”. Cała impreza za-
kończyła się wspólną nauką
menueta i balem. Dzięki szkol-
nej kuchni i rodzicom mogliśmy
posilić się wspaniałą grochówką
lub słodkimi wypiekami. Gry i
zabawy na  świeżym powietrzu
trwały do późnego popołudnia.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji Święto Osie-
dla im. Janusza Korczaka, orga-
nizatorzy składają serdeczne
podziękowania.                          (sp8)
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