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Od po-
czątku roku
szkolnego w
Z e s p o l e
Szkół w
Chwalisze-
wie  realizo-
wany był
program pro-
filaktyczny
„Znajdź wła-
ściwe roz-
wiązanie” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Ty-
toniu.  W klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III gim-
nazjum prowadzone były zajęcia warsztatowe przez peda-
goga i nauczyciela biologii, które miały na celu przybliżenie
uczniom przebiegu procesu uzależnienia od nikotyny i
uświadomienie młodym ludziom, że palenie okazjonalne
bardzo często powoduje wkraczanie na drogę pełnego uza-
leżnienia od papierosów. Podsumowaniem programu była
szkolna akcja profilaktyczna, która zorganizowana została
16 maja. Hasłem przewodnim akcji było „Jabłko kontra pa-
pieros. Wybierz witaminy zamiast nikotyny!”.  Akcję profi-
laktyczną przygotował Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum.                                       Ilona Jamry
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W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w kościele
pw. bł. Biskupa Kozala odbyła się uroczysta msza św. Po
mszy krótki program artystyczny zaprezentowali ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kro-
toszynie. Następnie  delegacje  samorządowców, przedsta-
wiciele organizacji politycznych i kombatanckich oraz mło-
dzież udali się na ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie pod tablicą
upamiętniającą wydarzenie złożyli wiązanki kwiatów. 8
maja upamiętniono 68. rocznicę zwycięstwa nad faszy-
zmem. Wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem Wolno-
ści oraz na placu Jana Pawła II oraz pod pomnikiem 6.
Pułku Artylerii Lekkiej na ul. Piastowskiej.               (mm)

Wiosenna pogoda i coraz cieplejsze dni sprawiły,
że rowerowy patrol straży miejskiej wyruszył w mia-
sto. Po jesienno-zimowej przerwie rowery przeszły
przegląd techniczny, na ulice wyjechały po raz pierw-
szy w tym roku 8 maja. Strażnicy Janusz Lammel i
Grzegorz Niedbała  przyznają, że rower pozwala na
szybkie i łatwe przemieszczenie się z miejsca na miej-
sce. Poza tym zdecydowanie lepiej sprawdza się w ulicz-
nych korkach niż samochód.                                                     (mm)

Kwiaty w rocznicê Rowerowy patrol Profilaktycznie w Chwaliszewie
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Liczba osób ubiegaj¹cych siê w tym roku o koronê
w konkursie Król Ortografii ucieszy³a organizatorów
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

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

Do koñca maja mo¿na ogl¹daæ w
galerii Refektarz wystawê malar-
stwa wroc³awskiej artystki Marty
Borgosz.

Krotoszyn w³¹czy³ siê w organiza-
cjê festiwalu O!PLA – konkurs
polskich filmów animowanych dla
doros³ych. Od 27 do 30 maja w
kinie Przedwioœnie bêd¹ siê odby-
wa³y pokazy konkursowe oraz po-
kazy towarzysz¹ce.

8 czerwca odbêdzie siê pierwszy
KrotoFEST, nowa miejska zabawa
organizowana przez w³adze miej-
skie wspólnie z lokalnymi organi-
zacjami. Program imprezy za-
mieszczamy na stronie 8.

9 czerwca o godz. 12.00 na kroto-
szyñskim rynku odbêdzie siê uro-
czysta msza œwiêta w zwi¹zku z
ustanowieniem b³ogos³awionego
biskupa Micha³a Kozala patronem
Krotoszyna.

29 czerwca odbêdzie siê czwar-
ty Otwarty Przegl¹d Taneczny
"Dance Meeting". W przegl¹dzie
mog¹ wzi¹æ udzia³ amatorzy.
Regulamin konkursu dostêpny
na stronie Krotoszyñskiego
Oœrodka Kultury. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ do 3 czerwca.

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red.
nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,  ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52,
is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Przypominamy, że 31 maja upły-
wa termin płatności drugiej raty
za pozwolenia na sprzedaż alko-
holu. Opłatę można przekazać na
konto bankowe
BZ WBK SA Krotoszyn 21 1090
1157 0000 0001 1325 4291
lub wnieść w kasie Urzędu Miej-
skiego, w budynku przy ul. Koł-
łątaja 7.

Uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy stawili się rankiem do ra-
portu w wojskowych ubraniach.
Wsparli ich zawodowi żołnierze.
Oprócz dyrekcji szkoły sztabem
głównym zarządzali główny strateg
Romuald Kluba i specjalista ds. kry-
zysowych Arkadiusz Figaj. W
czwórce zameldowali się również
Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś,
naczelnik Wydziału Oświaty Mał-
gorzta Mielcarek, dyrektor Depar-
tamentu Inżynierii Miejskiej Fran-
ciszek Marszałek oraz wiele za-
przyjaźnionych ze szkołą osób
Specjalnym gościem był Gerrit
Aartsen z rodziną, uhonorowany
przez Radę Miejską tytułem Zasłu-
żony dla Krotoszyna.

Warunki na festynie były iście
żołnierskie. Na naszym poligonie
mimo deszczu i chłodu było bardzo
wesoło, a chwilami nawet gorąco.
Scena rozbrzmiewała pieśniami i
piosenkami żołnierskimi. Swoimi
umiejętnościami muzycznymi popi-
sywali się nie tylko uczniowie. Jak
co roku, swój numer przygotowała
kadra; tym razem było to „ Serce w
plecaku”. Młodzi żołnierze z czwór-
ki mieli okazję zdobyć dyplom sa-
pera. Szukając w piasku min (cu-
kierków w słoiczkach) pod okiem 5
Kresowego Batalionu Saperów z 17
Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej  uczyli się obsługiwać wy-
krywaczem metali. Można było
przymierzyć ekwipunek współcze-
snego żołnierza z 16 Jarocińskiego
Batalionu Remontu Lotnisk, strze-
lać z karabinu ASG, bądź spróbo-
wać walki wręcz w stroju rycerza.
Dodatkową atrakcją była wystawa

zbiorów militarnych i pamiątek
oraz mundurów i odznaczeń woj-
skowych. Wystawie towarzyszyła
muzyka z adapteru - przeboje z płyt
winylowych Kołobrzeg 78 i 79.  Bo-
isko szkolne zapełniły wozy bojo-
we, którymi w tym dniu zawładnęli
w pełni żołnierze z najweselszej jed-
nostki. W organizację pikniku włą-
czyli się krotoszyńscy policjanci,
którzy znakowali rowery oraz PKP
Polskie linie Kolejowe S.A., które
zapewniły nagrody w postaci ma-
teriałów dydaktycznych.

Nie ma poligonu bez kuchni po-
lowej. Żołnierska strawa smakowa-
ła wybornie. Grochówka i chleb ze
smalcem oraz kiszonym ogórkiem
licytowały się z bigosem i fasolką
po bretońsku. Całość osładzały cia-
sta, upieczone jak co roku przez
kochane mamusie. Sztab główny
serdecznie dziękuje Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wspo-
mogli inicjatywę oraz włączyli się
do wspólnej zabawy.                (sp4)

W piątek 10 maja w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej
odbył się finisaż wystawy radio-
odbiorników Grzegorza Dudka
„Radio-retro. Tak się zaczynało”.
Kolekcjoner starych odbiorników
z wielką pasją opowiadał o swo-
im hobby. Wykazał się dużą zna-
jomością historii radia i szczegó-
łów technicznych.

Zbieraniem radioodbiorni-
ków pan Grzegorz zajął się na
emeryturze, ale interesował się
nimi już w dzieciństwie. Z zawo-
du jest automatykiem, skończył
Policealne Studium Zawodowe
przy Zakładzie Automatyki Prze-
mysłowej w Ostrowie Wlkp. Na-
leży do GFGF – międzynarodowe-
go stowarzyszenia zrzeszającego

sympatyków dawnej techniki ra-
diowej.

W drugiej części spotkania
wręczono Dyplom Honorowego
Czytelnika Krotoszyńskiej Bi-
blioteki Publicznej, za długolet-
nie i systematyczne korzystanie
z jej zbiorów. W tym roku otrzy-
mali go: Grzegorz Filipiak, Elż-
bieta Gasztka, Grażyna Hamrol,
Lech Hendrykowski, Robert Ku-
biak, Krzysztof Łuczak, Maria
Sobczak, Lucyna Teodorczyk,
Irena Urbaniak, Irena Wika.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali
książkę Czesława Herby „Wspo-
mnienia Sybiraka”. Autor był
obecny na spotkaniu, więc moż-
na było otrzymać także autograf.

Krystyna Talaga

Któż z nas starych i młodych
nie pamięta tej okropnej ortogra-
fii, tych mąk z zapamiętaniem re-
gułek - a jest ich milion, może tro-
chę więcej. No i te mityczne wy-
jątki od reguł, wyjątki od wyjąt-
ków, i tak dalej. Komu to jest po-
trzebne?! Piszemy „może” czy
„morze”? I tak każdy chyba wie,
o co chodzi. Jak nie wie, to się
dogada! A może jednak lepiej się
tego pouczyć?

Są jednak tacy ludzie, którzy
nie drżą przed „rz-ż”, „h-ch”, „ó-
u”, „nie” razem czy oddzielnie,
małymi i wielkimi literami i tylo-
ma, tyloma innymi. Wyznaczyli
sobie spotkanie w zespole szkół
na placu Szkolnym w samo połu-
dnie 16 maja 2013 roku, kiedy
odbył się Powiatowy Konkurs Or-
tograficzny „Król Ortografii”. To
już czwarta edycja konkursu, tym
razem wyjątkowo licznie uczest-
niczyli  w nim uczniowie szkół ze
wszystkich zakątków powiatu.

Było dwudziestu dziewięciu

konkursowiczów ze szkół podsta-
wowych, dwudziesty trzech z gim-
nazjów i jedenastu ze szkół ponad-
gimnazjalnych.

Po powitaniu zawodników oraz
ich opiekunów przez dyrektor Ma-
riolę Kaźmierczak   nastąpiło loso-
wanie kopert z tekstami dyktand
dla poszczególnych grup wieko-
wych. W klasach uczestnicy zapo-
znali się z zasadami konkursu, któ-
re nie były skomplikowane, przy-
najmniej nie tak jak ortografia. Pi-
sanie trwało około trzydziestu mi-
nut. Oczekiwanie na wyniki umilili
uczniowie klasy I „b”, którzy prze-
brani za zwierzęta z dżungli zaśpie-
wali i zatańczyli w rytm dzikiej i
skocznej muzyki. Przedstawienie
krótkie i pełne humoru spotkało się
z entuzjastycznym przyjęciem.

Wyniki konkursu
Szko³y podstawowe
I miejsce: Jagoda Soko³owska, SP w
KoŸminie Wlkp., opiekun Kinga Bura
II miejsce: Dominika Bukowska, SP 8

w Krotoszynie, op. Dorota Karolczak
III miejsce: Barbara Jêdrzak, SP 4 w
Krotoszynie, op. El¿bieta Dominiak,
Hanna Sztuka

Gimnazja
I miejsce: Katarzyna Szczepañska,
Gim. 2 w Krotoszynie, op. Maciej Szy-
mañski
II miejsce: Klaudia Biesiadecka, Gim.
2 w Krotoszynie, op. jw.
III miejsce: Nicole Kowalski, Gim. 2
w Krotoszynie, op. jw.

Szko³y ponadgimnazjalne
I miejsce: Joanna Wo³oszyn, ZSP 2
w Krotoszynie, op. Anna Smal
II miejsce: Joanna Krawczyk, ZSP 1
w Krotoszynie, op. Alicja Kryszkie-
wicz-Œwist
III miejsce: Marlena Schmitchen, LO
w KoŸminie Wllkp., op. Mariola Alek-
sandrzak

Zwyciężczynie otrzymały
korony, dyplomy i atrakcyjne
nagrody rzeczowe, natomiast
każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom.      (bokep)

Czwórka na wojskowo
11 maja Szko³a Podstawowa nr 4 zamieni³a siê
w najweselsz¹ jednostkê wojskow¹.

Nowe królowe wybrane

Kurs na ratownika

WOPR w Krotoszynie zaprasza
wszystkich zainteresowanych
ukoñczeniem kursu na ratownika
wodnego „MSW”.
Spotkanie organizacyjne odbêdzie
siê w dniu 7 czerwca br. o godz. 18
00na p³ywalni odkrytej w Krotoszy-
nie ul.Ogrodowskiego.
Telefony:
Grzegorz Majchszak  660 674 352
Waldemar Wronecki 666 844 483

Finisa¿ wystawy
i Honorowy Czytelnik

Zap³aæ za alkohole
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Mam pytanie w sprawie zak³adu oczyszcza-

nia: Czy bêdzie istnia³? Czy ludzie, którzy tam

pracuj¹, bêd¹ nadal pracowaæ?

Gmina jest stuprocentowym udzia³owcem

Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, w

sk³ad którego wchodzi Zak³ad Oczyszczania

Miasta, i nie przewidujemy jakichkolwiek zmian

w tym zak³adzie. Obecnie PGKiM przygotowu-

je siê do przyst¹pienia do przetargów og³asza-

nych przez gminy i zwi¹zki miêdzygminne na

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-

nych.

Kiedy bêdzie w Krotoszynie McDonald’s? Czy

urz¹d miejski mo¿e wys³aæ ofertê do zarz¹-

du McDonald’s na otwarcie restauracji w Kro-

toszynie? Bardzo przyda³aby siê w zwi¹zku z

mo¿liwoœci¹ pracowania w niej.

Gmina nie dysponuje planami inwestycyjnymi

prywatnych podmiotów gospodarczych, dla-

tego nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie, kie-

dy bêdzie u nas McDonald’s. Tego typu firmy

prowadz¹ badania rynku na w³asne potrzeby i

stawiaj¹ swoje obiekty tam, gdzie spodziewaj¹

siê uzyskaæ korzystne wyniki finansowe. W

maju 2011 wys³aliœmy do firmy propozycjê

otwarcia restauracji McDonald’s w Krotoszy-

nie, jednak¿e nie spotka³a siê ona z zaintereso-

waniem.

Co z bezp³atnym hot-spotem na Rynku, dla-

czego jest zabezpieczony has³em? Czy nie po-

winien on byæ ogólnodostêpny, tak jak by³o

to na pocz¹tku?

Hot-spot na Rynku bêdzie uruchomiony na

okres lata, a testowa emisja bezp³atnego inter-

netu rozpocznie siê prawdopodobnie od Dni

Krotoszyna.

Dlaczego odcinek drogi krajowej nr 15 od wy-

sokoœci Max-Polu do hurtowni Multi-ex nie

zosta³ odnowiony? Czy bêdzie odnawiany?

Stan techniczny tej drogi jest taki, ¿e celowa

jest tylko gruntowna przebudowa, o któr¹ gmi-

na ubiega siê od kilku lat. Z tego, co mi wiado-

mo, zarz¹dca drogi krajowej nr 15, czyli Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma

przygotowan¹ dokumentacjê drogow¹ wraz z

niezbêdnymi uzgodnieniami obejmuj¹c¹ prze-

budowê tego odcinka - od ronda przy Statoilu

do Max-Polu. Jak zwykle realizacja uzale¿nio-

na jest od mo¿liwoœci bud¿etowych, a tego-

roczne finanse GDDKiA s¹ znacznie ograniczo-

ne. Dotychczas we wspó³pracy z zarz¹dc¹ dróg

krajowych uda³o nam siê przebudowaæ odcin-

ki ulic Ostrowskiej, Witosa, Kobyliñskiej i Zdu-

nowskiej, wiêc mam nadziejê, ¿e uda siê rów-

nie¿ renowacja ulicy KoŸmiñskiej.

Czemu w tym mieœcie jest tak nudno? Jedy-

ny klub, w którym mo¿na by³o siê pobawiæ,

Browar, zosta³ zamkniêty. Z powodu zmiany

organizacji jazdy na ulicach jednokierunko-

wych s¹ coraz wiêksze korki. W szczególno-

œci zamkniêcie wjazdu na Rynek od strony

Floriañskie spowodowa³o, ¿e powstaj¹ korki

na dojeŸdzie do Rynku od strony dawnej jed-

nostki. Wszêdzie ustawiono parkomaty, któ-

re nie przyjmuja kart p³atniczych, nie wyda-

ja reszty, nie przyjmuj¹ banknotów. Nie mo¿-

na normalnie podjechaæ na zakupy, gdy¿

wszêdzie s¹ parkomaty.

Samorz¹d nie prowadzi klubów rozrywkowych,

otwieranie i zamykanie dzia³alnoœci o charak-

terze rozrywkowym le¿y w gestii podmiotów

prywatnych. Za zmiany w organizacji ruchu

drogowego na obszarze ca³ego powiatu, wraz

z nasza gmin¹, odpowiada starosta. Natomiast

wy³¹czenie z ruchu ko³owego ulicy Rynkowej

o¿ywi³o moim zdaniem ten fragment miasta,

który cieszy siê teraz du¿ym zainteresowaniem

mieszkañców. Na ³aweczkach przysiadaj¹

mieszkañcy na zakupach oraz ci, którzy wyszli

na spacer. Wprowadzona w 2005 roku strefa

p³atnego parkowania bardzo pozytywnie wp³y-

nê³a na rotacjê samochodów parkuj¹cych, za-

równo na drogach gminnych, jak i powiato-

wych. Gdyby nie strefa, s¹dzê, ¿e by³oby o wiele

trudniej zaparkowaæ w centrum miasta.

 Czy nie da siê przebudowaæ tej „brzydkiej”

fontanny na Rynku? Stara by³a stokroæ piêk-

niejsza. A teraz ktoœ wstawi³ kamienny blok,

pod³¹czy³ wodê i twierdzi ¿e jest to fontan-

na.

Kompleksow¹ przebudowê fontanny w Rynku

wykonano w 2008 r. Jej g³ównym elementem

jest rzeŸba wykonana przez Igora Zasimovicha,

artystê z Bia³orusi. Projekt zosta³ uzgodniony

z wojewódzkim konserwatorem zabytków w

Kaliszu. W ramach rewitalizacji Rynku planu-

jemy dobudowa po prawej i lewej stronie fon-

tanny 12 pojedynczych  wodotrysków.

Z pytañ do burmistrza

15 maja na zwołanej w trybie
pilnym nadzwyczajnej sesji kroto-
szyńscy radni podjęli uchwałę w
sprawie zmian w statucie Związ-
ku Międzygminnego EKO SIÓ-
DEMKA. Z uwagi na fakt, że ze
Związku wystąpiły gminy Koźmin
Wlkp. i Rozdrażew, konieczne oka-
zało się  wykreślenie ich z EKO
SIÓDEMKI. W ten sam sposób po-
stąpili pozostali członkowie związ-
ku.

Zmieniono też zapis dotyczą-
cy składu Zgromadzenia związku.
Dotychczas tworzyli je wójtowie i
burmistrzowie gmin będących
uczestnikami związku. Po zmia-
nach będzie można powiększyć li-
czebnie skład o dodatkowych
przedstawicieli członkowskich
gmin. Każda rada miejska czy
gminna będzie mogła wyznaczyć
jedną osobę. Większa liczba człon-
ków Zgromadzenia pozwoli na

Wykreœleni
z EKO SIÓDEMKI

uzupełnienie składu organów
związku.

Prezes związku Ewa Obal wy-
jaśniła, że uchwały gmin tworzą-
cych EKO SIÓDEMKĘ zostały już
wysłane do  nadzoru prawnego
wojewody wielkopolskiego. Po
sprawdzeniu, zgodnie z przepisa-
mi, uchwały zostaną przekazane
do ministerstwa, gdzie prowadzo-
ny jest rejestr związków międzyg-
minnych. Po analizie uchwały zo-
staną opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielko-
polskiego.
Dopiero wtedy, jak tłumaczy pani
prezes, zacznie  obowiązywać
zmieniony statut związku, a gmi-
ny Koźmin Wlkp. i Rozdrażew
przestaną być jego członkami.

Obecnie trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów na
terenie działania związku.     (mm)

Kolejne ulice na Parcelkach
gotowe. Do wykostkowanych na-
wierzchni na osiedlu dołączyły
ulice Wierzbięty i Gałeckiego.
Na obu ulicach wybudowano od
podstaw jezdnie o nawierzchni z
kostki betonowej. Wykonano
wjazdy do posesji, przebudowa-
no sieć telekomunikacyjną. Przy
okazji uporządkowano i wyłożo-
no kostką przejście z ul. Gałec-
kiego prowadzące do placu za-

baw na ul. Madalińskiego.  Pra-
ce wykonała krotoszyńska firma
Mal-Pol pana Józefa Krysia.  Od-
biór końcowy zadania z udziałem
wykonawcy, przedstawicieli
urzędu miejskiego, starostwa,
inspektorów nadzoru, reprezen-
tanta Komendy Powiatowej Poli-
cji oraz mieszkańców odbył się
13 maja.  Zgodnie z umową za-
danie kosztowało gminę 375.000
zł.                                              (mm)

15 maja radni miejscy z ko-
misji budżetowo-gospodarczej
oraz przedstawiciele władz sa-
morządu gminnego spotkali się z
władzami firmy Mahle Polska.

Spotkanie odbyło się na tere-
nie krotoszyńskiej firmy. Prezes
jej zarządu Andreas Kosicki
przypomniał samorządowcom
historię firmy, która powstała w
wyniku przekształceń lokalnego
zakładu produkcyjnego, dawnej
Wytwórni Sprzętu Mechaniczne-
go. Potem, posługując się prezen-
tacją mulitmedialną, opowiedział
o obecnym funkcjonowaniu za-
kładu. Mahle Polska produkuje
tłoki, tuleje cylindrowe, tleje wiel-
kogabarytowe, zawory i elemen-
ty rozrządu i należy do świato-
wych liderów w tej dziedzinie. Z
dokładniejszą informacja na ten
temat można się zapoznać na

stronie http://www.pl.mahle.com/
MAHLE_Poland/pl/About-us
Po prezentacji wszyscy zostali
zaproszeni do obejrzenia hal pro-
dukcyjnych, co było główną
atrakcją spotkania. Niektórzy
samorządowcy byli nie po raz
pierwszy w ich wnętrzu, ale
wszyscy z ciekawością oglądali
nowoczesne maszyny i słuchali
wyjaśnień osób oprowadzają-
cych.

Po przejściu przez hale zakła-
du burmistrz Julian Jokś podzię-
kował za zaproszenie i wyraził
nadzieję, że w przyszłości kroto-
szynianie będą ponownie mogli
obejrzeć tę ciekawą i dużą firmę.
Zaprosił też prezesa Kosickiego
do zaprezentowania firmy MAH-
LE Polska mieszkańcom Kroto-
szyna podczas pierwszego Kro-
toFESTU.                               (eliz)

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Różopole zakończyło realizację
projektu pn. „Różany zakątek –
zagospodarowanie terenu we wsi
Różopole poprzez utworzenie pla-
cu zabaw i nasadzenie roślinności”.
Celem projektu było utworzenie dla
dzieci miejsca do zabawy w wolnym
czasie. Stowarzyszenie zakupiło i
zamontowało elementy placu za-
baw: zestaw sprawnościowy, po-
dwójną huśtawkę, karuzelę, sprę-
żynowca, huśtawkę bocianie gniaz-
do i huśtawkę wagową. Teren ob-
sadzono roślinnością, pomalowano

ogrodzenie i ustawiono ławki wy-
konane przez mieszkańców wsi.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł oko-
ło 41 tys. zł, z czego 25 tys. stano-
wiło dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich, 10 tys.
pochodziło z budżetu gminy, a resz-
ta to wkład własny Stowarzysza-
nia.   

Wniosek na realizację wymie-
nionego projektu został złożony za
pośrednictwem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Okno
Południowej Wielkopolski”.

Nowy plac zabaw w Ró¿opolu

Wierzbiêty
i Ga³eckiego gotowe

Spotkanie w Mahle
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Obchody na Rynku poprzedziła
msza w kościele św. św. Piotra i Paw-
ła i składanie kwiatów przez samo-
rządowców i strażaków pod pomni-
kiem św. Floriana na Małym Ryn-
ku. W tym roku wraz z Jerzym Ka-
lakiem, prezesem krotoszyńskiego
OSP, kwiaty złożyli goszczący w
naszym mieście: senator Andżelika
Możdżanowska i Waldemar Pawlak,
prezes Zarządu Głównego ZOSP
RP.
Potem wszyscy przemaszerowali
przy dźwiękach orkiestry na plac
przed ratuszem, gdzie władze stra-

żackie wręczyły od-
znaczenia i wyróżnie-
nia zasłużonym dru-
hom.

Z rąk prezesa
Waldemara Pawlaka
odznaczenia otrzy-
mali:
- Włodzimierz Spruch
- Złoty Znak Związ-
ku, za wieloletnią i za-
angażowaną działal-
ność i wspieranie tworzenia mło-
dych drużyn pożarniczych;
- Marian Mazurkiewicz – Medal Ho-

norowy im. Bolesława
Chomicza, za wielolet-
nią działalność w OSP
w Sulmierzycach i wy-
chowanie wielu poko-
leń strażaków;
- Tadeusz Kozupa
oraz Kazimierz Reyer
– obaj po raz drugi
złoty medal „Za Za-
sługi dla Pożarnic-
twa”, za działalność w
OSP w Gorzupi i do-
bre przygotowanie

strażaków do ratownictwa.

Na zaproszenie burmistrza
Krotoszyna i senator Angeliki
Możdżanowskiej Krotoszyn od-
wiedził Waldemar Pawlak, pre-
zes Zarządu Głównego Ochotni-
czych Straży Pożarnych, były
premier i wicepremier rządu pol-
skiego. 26 kwietnia po południu
złożył wizytę w Fabryce Urzą-
dzeń Górniczych „Fugor”, a o
godzinie 17. 00 spotkał się z wła-
dzami samorządowymi Kroto-
szyna, Kobylina, Koźmina i Roz-
drażewa. Rozmawiano zarówno
o wielkiej polityce, jak i o spra-
wach, związanych z zarządza-

niem gminami. Tematem roz-
mów stała się sytuacja polskiej
oświaty i sprawy związane z
wprowadzaniem w życie usta-
wy, dotyczącej usuwania śmie-
ci. Ostatnia godzina na Kołłą-
taja poświęcona została lokal-
nym dziennikarzom i stawia-
nym przez nich pytaniom. Wi-
zyta premiera Pawlaka związa-
na była z obchodzonym 27
kwietnia Dniem Strażaka. Pre-
mier wziął udział w uroczysto-
ściach na krotoszyńskim ryn-
ku.

Jacek Kępa

Statystyka jest codziennie
obecna w życiu społecznym i go-
spodarczym naszego kraju, regio-
nu i miasta. Aby więc spopulary-
zować i upowszechnić tę ważną
rolę statystyki Urząd Statystycz-
ny w Poznaniu wraz z Poznań-
skim Oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Statystycznego, są orga-
nizatorami konkursu wiedzy sta-
tystycznej pod nazwą Statystyka
mnie dotyka adresowanego do
uczniów wielkopolskich szkół po-
nadgimnazjalnych. W dotychcza-
sowych edycjach Konkursu wzię-
ło udział ponad 450 uczniów. W
tym roku odbyła się już V jubile-
uszowa edycja konkursu pod Ho-
norowym Patronatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystyczne-
go – prof. dra hab. Janusza Wit-
kowskiego, Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty – Elżbiety Walko-
wiak i Dziekana Wydziału Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicz-
nej Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Poznaniu – prof. dra hab. Emi-
la Panka. Ponownie, jak w roku
ubiegłym, ale jednocześnie po raz
pierwszy w historii konkursu, co
podkreślają organizatorzy, I miej-
sce zajęły uczennice z tej samej
szkoły, z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 im. Karola F. Libel-
ta w Krotoszynie.

Zespół z Krotoszyna w skła-
dzie: Paulina Panek, Daria Siwek i
Lidia Szymczak, pracujący pod kie-
runkiem mgra Jana Urbaniaka zo-
stał nagrodzony za opracowanie
raportu o rynku pracy powiatu kro-
toszyńskiego w latach 2005 – 2011.
Więcej informacji na temat konkur-
su można znaleźć na stronie US w
Poznaniu: www.stat.gov.pl/poznan.
Tam również wkrótce zostaną opu-
blikowane nagrodzone prace.

25 kwietnia br. w auli Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród i podsumowanie V edycji kon-
kursu. W uroczystości, wraz z na-

Waldemar Pawlak
w Krotoszynie

Stra¿ackie œwiêto
27 kwietnia Krotoszyn œwiêtowa³ Miejsko-Gminny Dzieñ Stra¿aka. Do

po³udnia odby³y siê uroczystoœci na Rynku, po po³udniu w Kobiernie na
uroczystym sympozjum spotkali siê stra¿acy po³udniowej Wielkopolski.

- Jan Pluta, prezes Banku Spółdziel-
czego w Krotoszynie;
- Rafał Kaczmarek, OSP Tomnice,
- Sebastian Wojciechowski, OSP
Orpiszew,
- Przemysław Krakowski. OSP
Świnków.

Odznaką „Strażnik Wzorowy”
wyróżnieni zostali: Marek Nowa-
czyk, OSP Tomnice; Przemysław
Rynowiecki, OSP Świnków; Janusz
Sobański, OSP Świnków; Krzysztof
Boroch, OSP Świnków; Tomasz
Szcześniak, OSP Świnków; Jakub
Ryba, OSP Krotoszyn; Karol Kowal,

grodzonym zespołem, wziął rów-
nież udział dyrektor szkoły mgr
Roman Olejnik oraz opiekun ze-
społu. Warto podkreślić, iż pod-
sumowanie Konkursu odbyło się
w trakcie obchodów 50-lecia
Urzędu Statystycznego w Pozna-
niu, z udziałem Wojewody Wiel-
kopolskiego Piotra Florka, rekto-
rów poznańskich uczelni wy-
ższych, przedstawicieli samorzą-
du terytorialnego województwa i
miasta Poznania, co było dodat-
kowym wyróżnieniem dla nagro-
dzonych szkół i cenną formą pro-
mocji Krotoszyna i powiatu. Lau-
reatki Konkursu zostały nagro-
dzone w tym roku cennym sprzę-
tem komputerowym w postaci
tabletów.
 Reasumując, szkoła już trzy-
krotnie uczestniczyła i była na-
gradzana w tym konkursie, po-
twierdzając tym samym wysoki
poziom kształcenia zawodowego
i kształtowanie umiejętności nie-
zbędnych w działalności gospo-
darczej i w zarządzaniu. Jakie
znaczenie ma statystyka dla
sprawnego i efektywnego zarzą-
dzania dostrzegł już w epoce
oświecenia Stanisław Staszic, w
podtytule pracy „O statystyce
Polski” podkreślając, iż jest to
„krótki rzut wiadomości potrzeb-
nych tym, którzy ten kraj chcą
oswobodzić i którzy w nim chcą
rządzić.”                    Jan Urbaniak

"Dwójka" najlepsza w konkursie statystycznym

Złoty medal „Za Zasługi dla

Pożarnictwa” dostali tego dnia

także:

- Mieczysław Piaskowski, OSP
Roszki;
- Wiesław Świca, prezes KSM;
- Karol Kaj, OSP Krotoszyn;
- Henryk Kaczyński, OSP Gorzupia;
- Mirosław Gruszczyński, OSP Go-
rzupia;
- Zenon Czubak, OSP Gorzupia.

Srebrny medal „Za Zasługi dla

Pożarnictwa”:

- Ireneusz Jędrkowiak, OSP Kobier-
no;
- Wiesław Wolniak, OSP Orpiszew;
- Krzysztof Kaczmarek, sympatyk
OSP.

Brązowy medal „Za Zasługi dla

Pożarnictwa”:

- Mieczysław Ostój, OSP Ustków;

OSP Krotoszyn; Łukasz Ratajczyk,
OSP Świnków.

Tego dnia przekazany został
także uroczyście nowy samochód
jednostce OSP Krotoszyn. O godz.
13.00 rozpoczęło się w kobierskim
domu kultury I Sympozjum OSP i
PSP z udziałem prezesa ZOSP RP
Waldemara Pawlaka. Organizato-
rami imprezy byli senator Andżeli-
ka Możdżanowska i poseł Józef
Racki, a uczestnikami – strażacy
ochotnicy i zawodowi południowej
Wielkopolski. Tematem sympozjum
było funkcjonowanie jednostek
OSP i ich rola dla bezpieczeństwa
oraz ochrony przed pożarami.
Przed rozpoczęciem dyskusji orga-
nizatorzy sympozjum podsumowali
konkurs dla najlepszych drużyn po-
żarniczych czterech powiatów po-
łudniowej Wielkopolski.
                                                      (eliz)
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Z uwagi na fakt, że pan Aart-
sen mógł przyjechać do Kroto-
szyna dopiero wiosną br., oficjal-
ne wręczenie tytułu odbyło się
podczas uroczystej sesji rady w
dniu 9 maja.
- Gerrit Aartsen to urzędnik, któ-
ry docenia rolę sportu w budowa-
niu przyjaznych więzów między-
ludzkich - mówił na sesji bur-
mistrz Julian Jokś. - W korfbal-
lu, swej życiowej pasji, dostrzegł

Gerrit Aartsen od przeszło
dwudziestu lat zajmuje się
współpracą między Krotoszy-
nem a Brummen. Pracuje w
urzędzie miasta w Zutpfen w
Holandii, jest odpowiedzialny
za współpracę w zakresie
oświaty i sportu. To on w 1995
roku „przywiózł” do Krotoszy-
na korfball. Tą bardzo popu-
larną w Holandii odmianą ko-
szykówki zainteresował kro-
toszyńskich nauczycieli wy-
chowania fizycznego i
uczniów. Rok później zaprosił
do Holandii grupę młodzieży
z kilku krotoszyńskich szkół.
Zadbał, aby mieli możliwość
uczestnictwa w korfballowych
rozgrywkach i trenowali pod
okiem fachowców holender-
skich. Od tego czasu każdego
roku odbywają się spotkania
młodzieży polskiej i holender-
skiej na zmianę w Krotoszy-
nie i Brummen. Wymiana
uczniów trwa do dzisiaj. Dzię-
ki tym kontaktom krotoszyń-
ska Szkoła Podstawowa nr 4
nawiązała współpracę ze
szkołą w holenderskim Erbe-
ek. ““Doceniając ogromne za-
angażowanie pana Aartsena
we współpracę obu miast Kro-
toszyńskie Towarzystwo Przy-
jaźni Polsko-Holenderskiej
złożyło wniosek o przyznanie
mu tytułu Zasłużonego dla
Krotoszyna, a krotoszyńscy
radni podjęli stosowną uchwa-
łę.                                         (mm)

10 maja uczniowie I klasy
gimnazjum w Benicach przepro-
wadzili wywiad z Jacomien i Hen-
kiem Gravenami, Holendrami za-
przyjaźnionymi ze szkołą. Pod-
czas spotkania gimnazjaliści mie-
li możliwość dowiedzieć się kilku
interesujących rzeczy o życiu w
Holandii.

Państwo Gravenowie przy-
jeżdżają do Polski 6 razy w roku
już od 25 lat. Wspomagają oni nie
tylko naszą szkołę, zaopatrując
ją w artykuły biurowe, ale także
inne instytucje znajdujące się na
terenie Krotoszyna, jak np. szpi-
tal czy hospicjum. Naszym go-
ściom bardzo podoba się nasz
kraj. Cenią w nim przede wszyst-
kim przyjacielskość, uprzejmość
i to, że ludzie więcej czasu spę-
dzają razem i sobie wzajemnie
pomagają. Uczniów z Benic inte-
resował system szkolnictwa w
Holandii i nauki języków obcych,
wakacji oraz tego, jak młodzi lu-
dzie w tym kraju spędzają czas
wolny. W Holandii dzieci zaczy-
nają naukę w szkole, gdy ukończą
4. rok życia. Do 12. roku uczęsz-
czają do szkoły podstawowej.
Następny typ szkoły to szkoła

Pod koniec kwietnia, w ramach
projektu „Edukacja w procesie
zmian. Nowe rozwiązania struktu-
ralne i organizacyjne” finansowa-
nego z programu Comenius Regio
przebywała w Krotoszynie nie-
miecka grupa z partnerskiego
Dierdorfu. Do Krotoszyna przyje-
chała Kamila Paterek-Riedrich,
przewodnicząca Koła Przyjaciół
Dierdorf-Krotoszyn oraz dyrekcja
i nauczyciele szkoły imienia Nel-
sona Mandeli w Dierdorfie: Rose-
marie Schneider, była burmistrz
Dierdorfu, Heike Mies i Heiderose
Fahr oraz Daniela Benner i Mech-

tild Laupichler, pracownice staro-
stwa powiatu Neuwied.

25 kwietnia delegacja niemiec-
ka złożyła wizytę w Zespole Szkół
w Benicach, gdzie goście zapoznali
się z warunkami kształcenia
uczniów małej szkoły wiejskiej.
Grupa niemieckich nauczycieli i
pracowników administracji oświa-
towej zwiedzała także Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie. Podczas
wizyty odbyła się prezentacja mo-
delu kształcenia integracyjnego od
wielu lat realizowanego w tej szko-
le. W Urzędzie Miejskim w Kroto-

Polsko-niemieckie spotkanie

szynie niemieccy goście spotkali
się z burmistrzem Julianem Jok-
siem i kierownictwem urzędu oraz
zarządem Krotoszyńskiego Towa-
rzystwa Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. W czasie spotkania mó-
wiono o projekcie Comenius Regio,
współpracy obydwu miast i pla-
nach związanych z realizacją pro-
jektu w kolejnym roku .

Pozostały czas pobytu poświę-
cony był poznaniu bliższej i dalszej
okolicy. Oprócz zwiedzania miasta
cała grupa odwiedziła także Po-
znań i Wrocław.

(ercz)

Spotkanie z Holendrami

średnia, do której uczęszczają
uczniowie w wieku od 12 -16 lat
lat, ostatni typ to szkoła wyższa
o różnych profilach. Uczniowie
zaczynają uczyć się języka angiel-
skiego w klasie VII (2 godziny w
tygodniu), ale już w szkole śred-
niej muszą uczyć się 3 języków
obcych (4-5 godzin w tygodniu).
Młodzież spędza swój czas wol-
ny w podobny sposób jak u nas:
grając w piłkę nożną, oglądając
telewizję, grając w gry kompute-
rowe i spotykając się na dyskote-
kach. Uczniowie zadali też kilka
pytań dotyczących świąt Bożego
Narodzenia i potraw narodo-
wych. Popularnym daniem w Ho-
landii jest Erwtensoup, czyli zupa
z kiełbasy, mięsa i warzyw, którą
Holendrzy jedzą często zimą. Na-
tomiast w święta spożywają  po-
trawy z dziczyzny, np. z sarny czy
zająca.

Spotkanie z holenderskimi
przyjaciółmi było dla uczniów cie-
kawym doświadczeniem. Nie tyl-
ko pogłębili wiedzę na temat życia
w Holandii, ale przede wszystkim
sprawdzili swe umiejętności i
zdolności językowe.

Joanna Kamińska - Leydy

Zas³u¿ony Gerrit Aartsen
W sierpniu ubieg³ego roku krotoszyñscy radni podjêli uchwa³ê o przy-
znaniu tytu³u "Zas³u¿ony dla Krotoszyna" mieszkañcowi Holandii Gerrito-
wi Aartsenowi.

nie tylko sposób na harmonijny
rozwój fizyczny młodego człowie-
ka, ale także doskonałe narzę-
dzie pedagogiczne w rozwijaniu
ponadnarodowej współpracy i
budowaniu kulturowo zjednoczo-
nej Europy.

Włodarz podziękował Aartse-
nowi za dotychczasową współ-
pracę, za pomoc, wsparcie i
wszystkie dowody sympatii. Na-
stepnie wspólnie z Zofią Jamka,

szefową RM, wręczyli gościowi
akt nadania tytułu oraz pamiąt-
kowy medal. Przekazali też upo-
minki z Krotoszyna. Gratulacje
złożyli również przedstawiciele
Krotoszyńskiego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Holenderskiej
oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu Krotoszyńskiego Stani-

sław Szczotka.
Gerrit Aartsen podziękował za 
przyznany tytuł. Bardzo wzru-
szony mówił, że zawsze chętnie
odwiedza Krotoszyn. Wyraził
nadzieję, że współpraca obu
miast nadal będzie kontynuowa-
na. W uroczystości wzięła udział
najbliższa rodzina "Zasłużone-
go", obecni byli również znajomi
z towarzystwa przyjaźni i przed-
stawiciele krotoszyńskich szkół.
Po części oficjalnej obecni na sali
obejrzeli program artystyczny
przygotowany przez uczniów ze

Szkoły Podstawowej nr 4 oraz
Gimnazjum nr 2.

Na zakończenie uroczystości
gość został poproszony o wpis do
księgi pamiątkowej. Gerrit Aart-
sen jest 26. osobą uhonorowaną
tytułem "Zasłużony dla Kroto-
szyna".                                    (mm)
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Tradycyjnie już stypendyści
wraz z rodzicami oraz dyrekto-
rzy szkół spotkali się w auli kro-
toszyńskiego Gimnazjum nr 2.
Gości powitali wiceburmistrz
Ryszard Czuszke wraz z szefową
Wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Małgorzatą Mielcarek.

Uroczystość rozpoczęto od wy-
stępu uczniów Zespołu Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi.
Dzieci zaprezentowały spektakl
"Mądre rady dobrej wróżki", któ-
ry przygotowały pod okiem na-

Najzdolniejsi odebrali stypendia
W czwartek 16 maja najzdolniejszym uczniom szkó³ podstawowych i
gimnazjów z gminy Krotoszyn wrêczono stypendia Burmistrza Krotoszyna
za I pó³rocze roku szkolnego 2012/2013.

„STYPENDIA BURMISTRZA KROTOSZYNA

za I pó³rocze roku szkolnego2012/2013

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Burmistrz Krotoszyna, na podstawie
rozstrzygnięcia Komisji Stypendialnej z dnia 23 kwietnia br., podjął
Zarządzenie nr 1223/2013 w sprawie przyznania uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kroto-
szyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn pod warunkiem za-
mieszkania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn „STYPENDIUM BUR-
MISTRZA KROTOSZYNA” za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.
Ogółem do Burmistrza Krotoszyna wpłynęło 75 wniosków, z czego 39
dotyczyło uczniów szkół podstawowych i 36 uczniów gimnazjów, w
tym 9 uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Wszystkie
wnioski wpłynęły w terminie określonym uchwałą, tj. do 15 marca br.,
z wyjątkiem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego. Dwa wnioski zostały rozpatrzone nega-
tywnie, ze względu na niespełnienie kryteriów uchwały.
Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych, finalistów
konkursów interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, w po-
szczególnych przedziałach, wynosi:
- średnia 5,40 i więcej - 400,00zł
- średnia 5,00 do 5,39 - 300,00zł
- średnia 4,60 do 4,99 - 250,00zł.
Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych, przy uwzględ-
nieniu średniej ocen w poszczególnych przedziałach, wynosi:
- średnia 5,80 i więcej - 350,00zł
- średnia 5,60 do 5,79 - 300,00zł
- średnia 5,40 do 5,59 - 250,00zł.
Wysokość stypendium dla uczniów gimnazjów, finalistów konkursów
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, w poszczególnych prze-
działach, wynosi:
- średnia 5,40 i więcej - 500,00zł
- średnia 5,20 do 5,39 - 450,00zł
- średnia 4,81 do 5,19 - 300,00zł
- średnia 4,60 do 4,80 - 250,00zł.
Wysokość stypendium dla uczniów gimnazjów, przy uwzględnieniu
średniej ocen w poszczególnych przedziałach, wynosi:
- średnia 5,4 do 5,59  - 400,00zł
- średnia 5,2 do 5,39 - 350,00zł.
Szczegółowy wykaz stypendystów wraz z wysokością przyznanego
świadczenia określają:
- dla uczniów szkół podstawowych - załącznik nr 1,
- dla uczniów gimnazjów - załącznik nr 2.                                    WOiSS

uczycielek: Anety Nadstawskiej,
Katarzyny Bilińskiej i Barbary
Witek.

Po części rozrywkowej nadszedł
czas, na część oficjalną. Stypen-
dia w asyście dyrektorów szkół

oraz radnych: Romana Olejnika,
Jana Zycha, Tomasz Głucha i
Ryszarda Łopaczyka wręczał
wiceburmistrz Ryszard Czuszke.
W imieniu uczniów za przyzna-
ne wyróżnienia podziękowała
Weronika Jaskuła ze Szkoły Pod-
stawowej w Lutogniewie.
Łącznie uczniom szkół podsta-
wowych przyznano stypendia w
wysokości 10.300 zł,  gimnazjali-
stom zaś w wysokości 12.450 zł.
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Zespól Szkół im. rtm. Witolda
Pileckiego w Orpiszewie jako jedy-
na szkoła z naszej okolicy bierze
udział w konkursie „Kolorowe bo-
iska” organizowanym przez Fabry-
kę Farb i Lakierów Śnieżka SA.
Główną nagrodą jest budowa wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego
dla zwycięskiej placówki. Aby za-
głosować, należy wejść na stronę

G³osujemy
na szko³ê z Orpiszewa!

www.koloroweboiska.pl   i założyć
konto. Potem należy wybrać szko-
łę i oddać głoś. Głosować można
codziennie, do 23 czerwca.

Jest nas w gminie 40 tysięcy.
Jeśli głosowałaby tylko co setna
osoba, ale codziennie, uzbieraliby-
śmy około 10 tys. głosów. Jeśli co
dziesiąta – 100 tysięcy. Chyba war-
to spróbować...
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11 maja odbyły się Ogólnopol-
skie Zawody Pływackie „Śrem-
ska Wieża”. W zawodach pływa-
li zawodnicy w kategoriach wie-
kowych od  rocznika 2002 do
1997. Do wyboru były dystanse
od 50m do200m różnymi stylami.
KS Krotosz reprezentowali:Julia
Dzierla, Natalia Wiatrak, Ola
Krajewska, Julia Ściślak, Julia
Rozum, Wiktoria Mielcarek, Ka-

KS Krotosz na zawodach w Œremie

1 maja w Jelczu-Laskowicach
na trudnej trasie z licznymi pod-
biegami zmierzyła się trójka bie-
gaczy z KS Krotosz.  Bieg okazał
się bardzo udany dla naszych za-
wodników, którzy zajęli miejsca
w czołówce tabeli, zajmując od-
powiednio: 1. miejsce w M50 Cze-
sław Sienkiewicz; 2. miejsce
Krzysztof  Maciejewski w M30; 3.
miejsce Robert Domagała w M40.

mil Biernacki, Kamil Klotzek,
Hubert Dolata, Miłosz Brdys, Ar-
tur Pauter, Paweł Krawczyk,Kon-
rad Powroźnik.

Zawodnicy KS Krotosz zdo-
byli 23 medale, w tym:11 złotych,
7 srebrnych i 5 brązowych.

Wiktoria Mielcarek
1 miejsce na 50m stylem motylkowym
1 miejsce na 100m stylem motylko-

wym
1 miejsce na 50m stylem dowolnym
Julia Rozum
2 miejsce na 50m stylem klasycznym
3 miejsce na 100m stylem zmiennym
3 miejsce na 200m stylem zmiennym
3 miejsce na 50m stylem grzbietowym
Julia Œciœlak
1 miejsce na 50m stylem motylkowym
1 miejsce na 100m stylem motylko-
wym
Konrad PowroŸnik
1 miejsce na 100m stylem motylko-
wym
2 miejsce na 100m stylem zmiennym
2 miejsce na 200m stylem zmiennym
3 miejsce na 50m stylem motylkowym
Artur Pauter
1 miejsce na 50m stylem klasycznym
1 miejsce na 100m stylem klasycznym
2 miejsce na 100m stylem dowolnym
2 miejsce na 200m stylem zmiennym
Mi³osz Brdys
1 miejsce na50m stylem klasycznym
1 miejsce na 200m stylem dowolnym
1 miejsce na 100m stylem dowolnym
2 miejsce na 100m stylem zmiennym
Kamil Klotzek
2 miejsce na 50m stylem grzbietowym
Pawe³ Krawczyk-3 miejsce na 100m
stylem motylkowym

W niedziele 5 maja br. w Biad-
kach odbyły się zawody wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Kroto-
szyna.

W zawodach wzięło udział 33
zawodników z powiatu kroto-
szyńskiego. Po czterogodzinnej
rywalizacji najlepszy wynik
osiągnął Kamil Suchorzewski, za
nim uplasował się Dariusz Augu-
styniak. Trzecie miejsce zajął
Ferdynand Woźny. Pozostałe wy-
niki poniżej.
Organizatorem imprezy był Bur-
mistrz Krotoszyna oraz koło
wędkarskie Polskiego Związku
Wędkarskiego Krotoszyn-Miasto.

(rom)

Wyniki:

1. Suchorzewski Kamil 5245 pkt.
2. Augustyniak Dariusz 4585
3. Woźny Ferdynand 4575
4. Kołodziejczyk Rafał 3490
5. Bieganek Bogusław 3215
6. Michał Witkowski 3170

7. Krawiec Karol 3155
8. Kaj Michał 3125
9. Siadek Hubert 3120
10. Francik Krzysztof 2895
11. Młynarczyk Mariusz 2865
12. Rachwalski Leszek 2560
13. Potarzycki Grzegorz 2550
14. Kołomyjec Michał 2535
15. Jańczak Sebastian 2440
16. Durajczyk Mirosław 2200
17. Dudczak Karol 2070
18. Kołomyjec Zbigniew 1875
19. Motyl Marek 1440
20. Jarkonis Ireneusz 1285
21. Piekarczyk Seweryn 1270
22. Szkudlarek Marek 925
23. Szkudłapski Leszek 865
24.  Krawiec Tomasz 800
25. Idzi August 730
26. Frąszczak Włodzimierz 680
27. Paszek Wiesław 640
28. Gorzelany Andrzej 415
29. Dudczak Oliwia 290
30. Adamski Kazimierz 115
31. Olejniczak Wojciech 75
32. Korczyński Jan 0
33. Sikora Zbigniew 0

W ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek krotoszyńska
książnica wspólnie z Towarzy-
stwem Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919 Koło Kro-
toszyn zorganizowała III rajd ro-
werowy bibliotekarzy, czytelni-
ków oraz wszystkich miłośników
książki, bibliotek i rowerów „Od-
jazdowy bibliotekarz”.  11 maja
w trasę wyruszyło 74 rowerzy-
stów, w tym członkowie Mię-
dzyszkolnego Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „AS” Biadki.  młodzież szkol-
na z terenu powiatu krotoszyń-
skiego oraz dorośli sympatycy
jazdy na rowerze i miłośnicy
książek.

Mimo padającego deszczu,
uczestnicy rajdu zebrali się na

parkingu przy starostwie, o godz.
10.00 ruszyli w drogę szlakiem
powstania wielkopolskiego. Na
trasie mijali miejsca związane z
historią miasta: Trzy Młyny, Ce-
gielnię, krzyż Konfederatów Bar-
skich, placówkę AK, rezerwat
Miejski Bór, Dąb Rozdrażew-
skich, Helenopol, studnię św.
Marcina, Czerwony Krzyż, cmen-
tarz ewangelicki, szaniec Po-
wstańczy 1919 r., szaniec Pamię-
ci Żołnierzy 56 Pułku Powstań-
ców Wlkp., rondo Władysława
Rybakowskiego, pomnik Po-
wstańców Wlkp. w Borownicy
pod Zdunami. “W miejscu, gdzie
usytuowany jest szaniec Po-
wstańczy 1919 roku, dr Edward
Jokiel przypomniał historię po-
wstania wielkopolskiego na zie-

mi krotoszyńskiej. Ochotnicza
Straż Pożarna ze Zdun przygo-
towała dla  ognisko, na którym
uczestnicy rajdu głodni i nieco
zziębnięci mogli upiec kiełbaski.
Po krótkim odpoczynku nastąpił
czas gier, zabaw i konkursów.
Nagrodami były książki oraz
upominki promocyjne Miasta i
Gminy Krotoszyn. Przy okazji
wyjaśniono także na czym pole-
ga akcja bookcrossingowa, nie-
stety ze względu na padający
deszcz uczestnicy nie wymienia-
li się zabranymi ze sobą książka-
mi. Pan Jarosław Chmielarz –
pracownik Zakładu Linii Kolejo-
wych w Ostrowie Wielkopolskim
PKP – Polskie Linie Kolejowe
S.A. wygłosił krótką pogadankę
na temat zachowania ostrożno-
ści na przejazdach kolejowych
oraz rozdał wszystkim uczniom
gadżety związane z akcją „Bez-
pieczny przejazd – zatrzymaj się
i żyj!”. Powrót nastąpił ścieżką
rowerową przez Chachalnię.
Uczestnicy rajdu łącznie przeje-
chali 26 km.

Kolumnę „kolarzy” eskorto-
wała Straż Miejska, zaplecze
techniczne zapewnili członkowie
Międzyszkolnego Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „AS” Biadki, a słodki poczę-
stunek ufundowali Mateusz i Ja-
kub Czwojdowie. Całą imprezę
sfilmował pan Franciszek Kurza-
wa.

Imprezę  zorganizowano przy
wsparciu finansowym  Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie.

Dyrekcja i pracownicy kroto-
szyńskiej książnicy pragną po-
dziękować wszystkim osobom i
instytucją, dzięki którym rajd
mógł się odbyć.                     (KBP)

Odjazdowy bibliotekarz

Biegali w Jelczu-Laskowicach

Bieg ukończyło 137 zawodników,
a zawody wygrał Sebastian Gro-
decki z czasem 02:52:04.

Wyniki naszych biegaczy:

8 Krzysztof  MACIEJEWSKI M30/
2 M/8 02:59:08
11 Robert  DOMAGAŁA M40/3 M/
11 03:05:39
21 Czesław SIENKIEWICZ M55/
1 M/ 21 03:12:19

Wêdkowali w Biadkach
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Program KrotoFESTU
11:00 - 12:30 Warsztaty z partycypacyjnego modelu zarz¹dzania dla w³adz lokalnych, radnych

i dziennikarzy / ZSP nr 1 Ceramika
11:00 Powitanie. Informacja o turniejach, wystêpach artystycznych na scenie i atrakcjach / scena
11:10 - 11:30 Wystêp taneczny przedszkolaków z Benic / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
11:35 - 11:55 Wystêp uczniów szko³y na B³oniu przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y

na B³oniu / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
12:00 - 14:00 Turniej pi³ki no¿nej dla uczniów szkó³ podstawowych; turniej badmintona dla uczniów szkó³

podstawowych boisko na osiedlu Fabryczna
12:00 - 19:00 Wystawa fotografii wspó³czesnego Krotoszyna zorganizowana przez Stowarzyszenie Krotochwile

/ dworzec PKP, tunel

12:00 - 19:00 Gry i zabawy dla dzieci, warsztaty plastyczne organizowane przez Stowarzyszenie Krotochwile.
/ dworzec PKP, poczekalnia
Konkurs recytatorski „Stoi na Stacji Lokomotywa” - Towarzystwo Mi³oœników i Badaczy Ziemi
Krotoszyñskiej i Krotoszyñska Biblioteka Publiczna / dworzec PKP, poczekalnia

12:00 - 19:00 Zwiedzania wagoników kolejki w¹skotorowej, krótka prezentacja  historii w¹skotorówki
/ kolejka w¹skotorowa

12:00 - 12:20 Wystêp uczniów szko³y na Parcelkach przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y
na Parcelkach / scena

5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
12:25-12:45 Wystêpy taneczne uczestników œwietlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez

Stowarzyszenie Szansa / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
12:50 - 13:10 Wystêp na scenie uczennicy Gim. 2 Agaty Ratajczyk przygotowany przez

Stowarzyszenie Copernicus / scena
13:00 - 18:00 Przejazdy drezyn¹. Drezyna jednorazowo zabiera 9 osób. Bilety wydawane w namiocie

Towarzystwa Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej / tor przy magazynach kolejowych
na ul. Dworcowej

5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
13:15 - 13:35 Teatr na Blokowisku przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Gim. 4 / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
13:40 Zaproszenie na II Otwarte Mistrzostwa w Rzucie Kaloszem
13:40 - 14:40 Zakoñczenie krajoznawczego zlotu m³odzie¿y i Œwiêta Roweru. Fina³ konkursu Piosenki

Turystycznej i Biwakowej Krotoszyñskie Trele / scena
10 min. Prezentacje multimedialne / telebim
14:00 - 16:00 Zabawy i gry dla dzieci i doros³ych II Otwarte Mistrzostwa w Rzucie Kaloszem

/ boisko na os. Fabryczna
14:00 - 14:50 Czytanie Dzieciom – Krotoszyñska Biblioteka Publiczna / dworzec PKP, poczekalnia
14:50 Przyjazd poci¹gu Ziemianin, godz. 15.15 nape³nianie wod¹ lokomotywy / dworzec PKP
15:00 - 15:15 Prezentacja logo Krotoszyna i has³a promocyjnego – zabawa z puzzlami. Baloniki i chor¹giewki

dla mieszkañców / scena
15:15 - 15:25 Wrêczenie nagród zwyciêzcom konkursu na Najlepsz¹ Inicjatywê Lokaln¹ / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
15:30 - 16:00 Pokaz mody Galerii Krotoszyñskiej / scena
15:55 Odjazd turystycznego poci¹gu z krotoszynianami do Krobi / dworzec PKP
16:00 Informacja o wynikach turniejów i podsumowanie II Otwartych

Mistrzostwach  w Rzucie Kaloszem.

16:00 - 16:40 Wystêpy zespo³u ludowego Kobierzanki i Zespo³u Œpiewaczego dzia³aj¹cego
przy Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kobiernie / scena

16:00 - 17:30 Rozmowy z urzêdnikami miejskimi: „Zapytaj eksperta” oraz „Krotoszyn przysz³oœci”.
W rozmowach uczestniczyæ bêd¹: skarbnik gminy, architekt, dyrektor departamentu in¿ynierii
miejskiej, naczelnik wydzia³u komunalnego / du¿y namiot przy scenie

16:40 - 17:00 Wyniki  konkursu recytatorskiego „Stoi na Stacji Lokomotywa” / scena
Ok.16:00 Przyjazd wozu stra¿ackiego – pokaz sprzêtu stra¿ackiego, polewanie wod¹

/ boisko na os. Fabryczna
16:30 - 17:00 Parada motocykli i pokaz stuntu / ul. Konstytucji 3 Maja
17:00 - 17:20 Wystêp uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego dzia³aj¹cego przy Krotoszyñskim

Towarzystwie Muzycznym / scena
17:20 - 17:40 Wystêp zespo³u Elixir z gminy Kobylin / scena
17:48 Powrót zabytkowego poci¹gu z Krobi, po¿egnanie Ziemianina 18:10 / dworzec PKP
17:40 - 18:00 Wystêp uczniów Zespo³u Szkó³ w Orpiszewie - zespó³ ChodŸmy dalej oraz zespó³ taneczny Dance

Revolution / scena
10 min. Prezentacje multimedialne / telebim
18:10 Pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

i Klub Motocyklowy Ignis Ardens / przed scen¹
18:10 - 19:40 Wystêp rodzinny Natalii Niemen ,zaproszonej przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa

Zastêpczego Famu³a, promuj¹cy ideê rodzicielstwa zastêpczego / scena
10 min. Prezentacje multimedialne / telebim
19:50 - 20:00 Pokaz sztuki walki capoeira / przed scen¹

20:00 - 20:40 Krotoszyñskie Talenty: zespó³ K4M, Cluude Monet, grupa taneczna Temperature, Rogal / scena
5 min. Prezentacja multimedialna / telebim
20:40 - 21:10 Program Stowarzyszenie Twoja Alternatywa:  wystêp grup hip-hopowych,

pokaz tañca nowoczesnego, pokaz tañca break dance / scena
21:10 - 21:30 Pokaz walk rycerskich przygotowany przez Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna / przed scen¹
21:30 - 22:00 Teatr Ognia dzia³aj¹cy przy Stowarzyszeniu Twoja Alternatywa / przed scen¹
22:00 Zakoñczenie

KrotoFESTOWE atrakcje: obozowisko rycerskie i harcerskie, most linowy, œcianka wspinaczkowa, parada motocykli,
gabinety pod chmurk¹, kiermasze wyrobów rêkodzielniczych, stoiska gastronomiczne, ekspozycja szybowca, punkt
wymiany ksi¹¿ek, scrapbooking – warsztaty zdobienia albumów i kartek, pokaz zabytkowych samochodów, samo-
chodziki dla dzieci (od 12:00-16:00, dworzec PKS) i wiele innych.

Pierwszy KrotoFEST zbiega się z nie pierw-
szym przyjazdem do naszego miasta zabyt-
kowego pociągu Ziemianin. Tak jak w ubie-
głych latach dymiący parowóz z zabytko-
wymi wagonami wyruszy z Poznania na ob-
jazd Wielkopolski, by ostatecznie zakoń-
czyć podróż tam, skąd wyjechał.

Staroświecki skład kolejowy będzie
miał tradycyjnie jeden z przystanków na
naszym dworcu PKP. W tym roku organi-
zatorzy przygotowali atrakcję dla kroto-
szyńskich wielbicieli starych pociągów.
Polega ona na tym, że po dotarciu do na-
szego miasta retro pociąg pojedzie do Kro-
bi, po czym wróci do Krotoszyna i dopiero
wtedy wyruszy w trasę powrotną do Pozna-
nia.

Lokalni fani kolei mogą udać się do Kro-
bi i z powrotem, wykupując bilet na stro-
nie internetowej www.turkol.pl  lub w bi-
bliotece miejskiej, w prowadzonej przez nią
przedsprzedaży.  Na ww. stronie interneto-
wej dostępna jest pełna informacja o tra-
sie Ziemianina, podane są także inne cie-
kawostki o pociągu.  Podróż do Krobi za-
bytkowymi wagonami ciągniętymi przez lo-
komotywę parową kosztuje 19 złotych, na-

tomiast łącznie z powrotem do Krotoszyna
- 29 zł. Dzieci do lat 4 nie płacą za przejazd,
ale przy kupowaniu biletów należy zgłosić
ich uczestnictwo w podróży, bowiem wszy-
scy pasażerowie będą zaopatrzeni w miej-
scówki. Wyjazd zabytkowego pociągu z Kro-
toszyna zaplanowano na godz. 15.55, dojazd
do Krobi na 16.42. Powrót będzie trwał od
godziny 17.00 do 17.48.

Uwaga, zapraszamy do konkursu

 Otrzymaliśmy od głównego organizatora
przejazdu Ziemianina cztery dwuosobowe
bilety na trasę: Krotoszyn - Krobia - Kroto-
szyn. Rozlosujemy je wśród osób, które pra-
widłowo odpowiedzą na pytanie, w którym
roku wynaleziono lokomotywę parową? Do
3 czerwca, do godz. 15.00, czekamy na od-
powiedzi, które wraz z danymi – imię, na-
zwisko i numer telefonu – należy dostarczyć
do Urzędu Miejskiego, pok 46a, lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres Informacji
Samorządowych is@um.krotoszyn.pl

Nazwiska osób wylosowanych opublikuje-
my 4 czerwca na miejskiej stronie interne-
towej.

Kto pojedzie retro poci¹giem?


