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KROTOSZYŃSKIEGO

30 wrzeœnia najzdolniejsi uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych odebrali stypendia burmistrza Krotoszyna za drugie pó³rocze roku szkolnego 2012/2013. (s.7)

W niedzielę 15
września o godz.
15.00 pod szańcem
Pamięci Żołnierzy
56 Pułku Piechoty
Wlkp. odbyła się
uroczystość z mszą
polową przypominająca o 74. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Historyk Antoni Korsak przypomniał wydarzenia sprzed lat - zajęcie terytorium Polski przez wojska zza
wschodniej granicy. Potem wszyscy zebrani wzięli udział w mszy
polowej przeprowadzonej przez prałata dra Aleksandra Genderę z parafii św. Jana Chrzciciela. Po mszy dr Edward Jokiel
przeprowadził apel poległych, po czym władze samorządowe
powiatu i gminy oraz delegacje organizacji, jednostek organizacyjnych gminy, szkół, harcerzy złożyli wiązanki kwiatów pod
głazem. Kto chciał mógł także, korzystając z przygotowanego
(eliz)
stosu, rzucić kamień na szaniec.
fot. Izabela Bartoœ

fot. Hendrik Jan Mol

Kilka dni
temu Burmistrz
Julian Jokś odwiedził zaprzyjaźnione z Krotoszynem holenderskie miasto
Brummen. Był
gościem uroczystego przekazania do użytku
rozbudowanego
urzędu, siedziby
tamtejszej gminy. Złożył gospodarzom gratulacje, życząc
dalszej dobrej
pracy na rzecz
mieszkańców.

Sprz¹tali œwiat

Msza w rocznicê
historyczn¹

Burmistrz
odwiedzi³ Brummen

(eliz)

I S S N 1 7 3 2 -2 0 4 9

fot. Katarzyna Œwigoñ

fot. Monika Menzfeld-Czubak

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

Każdego roku we wrześniu organizowana jest akcja
sprzątania świata. Uczniowie Zespołu Szkół w Chwaliszewie, zgodnie z hasłem Fundacji Nasza Ziemia już po
raz 20 odkrywali czystą Polskę. W dniach 19 i 20 wrze1
śnia sprzątali teren w pobliżu szkoły.
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Do 11 paŸdziernika Krotoszyñska Biblioteka Publiczna czeka na zg³oszenia osób, które chcia³yby zaprezentowaæ swoje zbiory
na wystawie organizowanej dla uczczenia
35. rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a II. Biblioteka zaprasza do prezentacji takich prac
jak: hafty, rysunki, obrazy, rzeŸby. Wernisa¿ wystawy zaplanowano na 17 paŸdziernika. Informacje tel. 62 725 27 83.
Do 4 paŸdziernika mo¿na ogl¹daæ w galerii
Refektarz wystawê prac Czes³awa Herby,
która jest elementem projektu „Senior z
inicjatyw¹ 2013”. Autor prezentuje malarstwo olejne na p³ótnie i desce o tematyce:
martwa natura, pejza¿, kwiaty oraz konie.

9 paŸdziernika o godz. 18.00 Krotoszyñski
Oœrodek Kultury zaprasza na spektakl teatralny „Zbrodnia” w ramach projektu Teatr Polska. Przedstawienie w re¿yserii Eweliny Marciniak wystawi Teatr Polski z Bielska-Bia³ej. Bezp³atne wejœciówki mo¿na
odbieraæ w kasie Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury od pon. do pt. w godz. 8.00 –
16.00.
10 paŸdziernika o godz. 16.00 komendant
powiatowy policji zaprasza do auli I LO im.
Hugona Ko³³¹taja mieszkañców powiatu na
debatê spo³eczna o bezpieczeñstwie. Goœæmi spotkania bêd¹ w³adze samorz¹dowe, wojewoda wielkopolski oraz komendant policji wojewódzkiej.
Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ zaprasza 15 i 16 paŸdziernika w godzinach
9.00-14.00 do Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Ko³³¹taja 7 (sala nr 40).
Osoby zainteresowane po okazaniu dowodu osobistego otrzymaj¹ dostêp do internetowego systemu ZIP (Zintegrowanego
Informatora Pacjenta).
16 paŸdziernika o godz. 16.00 w Galerii Krotoszyñskiej (ul. S³odowa) zostanie uroczyœcie otwarta wystawa fotograficzna prezentuj¹ca sztukê Tajwanu.

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

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

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

01
36
58
14
51
07
57

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

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

2

Do ogłoszonego przez Krotoszyńska Bibliotekę Publiczną konkursu na recytację poezji Cypriana K. Norwida przystąpiło blisko
dwadzieścioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Krotoszyna i
Koźmina Wlkp.
Recytowali dowolny, wybrany
przez siebie tekst patrona konkursu. Jedni bardziej pompatycznie, akademijnie, inni wkładając
ogrom rozmaitych uczuć w każde wypowiadane słowo. Ktoś żalił
się przez blisko dziesięć minut
wraz z autorem tekstu na los sierot. Kilkakrotnie można było usłyszeć cieszące się zasłużoną
sławą, melodyjne i wyraziste
wiersze: Moja Piosnka I i Moja
Piosnka II. Były też wspaniałe
początki recytacji i mniej chlubne zakończenia, gdy deklamatorowi uciekł z pamięci dalszy ciąg
wypowiadanej kwestii. Niestety,
zdarza się.
Ogólny bilans konkursu zdaniem jurorów jest niezły. Nie udało się im wyłonić kandydatki lub
kandydata do szkoły aktorskiej,
ale nie stanowiło to celu konkursu. Przyjemnie było posłuchać
młodych osób, które próbowały
oswoić poezję przenikliwego, lecz
rozczarowanego życiem romantyka. Przygotowując interpretację,
poznawali jego myśli i przejmowali jakiś fragment doświadczenia
życiowego.
Konkurs otworzyła dyrektor

biblioteki Ewa Bukowska. Przy
stole jurorskim zasiadły: Hanna
Sztuka, polonistka i zarazem
przewodnicząca komisji, Marzena
Wiśniewska reprezentująca Starostwo Powiatowe, Krystyna Talaga i Wiesława Patalas – reprezentowały organizatora konkursu
oraz Izabela Bartoś z Urzędu
Miejskiego.
Pierwsze miejsce zdobyła Joanna Krawczyk z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie za interpretację prozy
poetyckiej „Sieroty”. Joasia ujęła
serca komisji nie tylko tym, że doskonale opanowała pamięciowo
długi tekst, ale dobrała tekst do
swoich możliwości interpretacyjnych, pasujący do jej subtelnego,
nieco melancholijnego sposobu
przekazu. Drugie miejsce przypadło Maciejowi Kowalskiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Krotoszynie za wyrazistą i
czystą interpretację wiersza „Modlitwa”. Trzecie – Jagodzie Tomczak, która we wzruszający sposób wyrecytowała wiersz „Moja
Piosnka II”. Komisja przyznała
jeszcze dwa wyróżnienia uczniom
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Koźmina Wlkp. Patrycji
Waliszewskiej - wiersz „Moja
Piosnka II” i Michałowi Pierzchale – wiersz „Czemu”.
Wszyscy uczestnicy konkursu
dostali dyplomy, najlepsi otrzyma(eliz)
li nagrody książkowe.

Uwaga - prace do 10 paŸdziernika
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi wydłużeniu
ulega termin zakończenia prac nawierzchniowych na Małym Rynku i
placu Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Floriańskiej. Planowany termin zakończenia prac 10.10.2013r.

W ostatnim czasie w Krotoszynie powstały trzy siłownie
plenerowe. Do tej pory na świeżym powietrzu poćwiczyć można
było na urządzeniach zainstalowanych przy Promenadzie. Jak
się okazało, stworzenie tego typu
siłowni było doskonałym pomysłem i
spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Przy
dobrej pogodzie na
siłowni zawsze ktoś
trenował, jedni z
ciekawości, bo zatrzymali się tylko na
chwilę, inni regularnie, codziennie. Zaletą siłowni jest to,
że mogą z niej korzystać osoby w
różnym
wieku,
wszyscy bezproblemowo
obsłużą
sprzęty, bez udziału
instruktora i bez
wydawania pieniędzy.
Nowe miejsca z
urządzeniami do ćwiczeń w plenerze powstały w pobliżu placów zabaw na ul. Kasprzaka i w parku im. Wojska Polskiego oraz na ulicy Batalionów
Chłopskich.
Przy ulicy Kasprzaka trenować
można na 6 urządzeniach. Ta siłownia kosztowała razem z montażem
12.951,90 zł. Na siłownię została
przyznane środki z budżetu Miasta
i Gminy Krotoszyn w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości

10.350 zł .
W parku na sześciu podstawach (tzw. pylonach) zamontowano 12 urządzeń do ćwiczeń, Jednocześnie więc 12 osób będzie mogło
popracować nad mięśniami ramion, barków, brzucha i nóg. Na tę

siłownię wydano 30.000 zł. Skwerek na skrzyżowaniu ul. Mikołajczyka z ul. Batalionów Chłopskich
daje możliwość treningu 6 osobom
jednocześnie. Urządzenia zamontowano na trzech pylonach. Siłownia kosztowała gminę 10.838,76 zł.
Siłownie zewnętrzne wykonali
i montowali pracownicy krotoszyń(mm)
skiej firmy JotKEL.

Œmieci uby³o w Gorzupi
Świata może
nie posprzątaliśmy, ale
w naszej wsi
trochę śmieci ubyło –
powiedzieli
o
akcji
sprzątania
świata nauczyciele
Szkoły Podstawowej w
Gorzupi. Jak
co
roku
uczniowie
tamtejszej placówki uzbrojeni w
gumowe rękawiczki i niebieskie
worki rozeszli się z misją porządkową po terenie wokół szkoły. W
zbieraniu śmieci wzięły udział
wszystkie klasy, pomagali im nauczyciele.

Porządek wokół szkoły to dla
gorzupskich uczniów rzecz ważna, bo każdego roku wiosną ponownie wyruszają z workami na
poszukiwania po okolicznych uli(eliz)
cach.

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

fot . M. Laska

Od 4 paŸdziernika w kinie Przedwioœnie
emitowany jest najnowszy film Andrzeja
Wajdy pt. „Wa³êsa. Cz³owiek z nadziei”. W
rolê Lecha i Danuty Wa³êsów wcielili siê
znakomici polscy aktorzy: Agnieszka Grochowska i Robert Wiêckiewicz.

Bêdziemy æwiczyæ

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Konkurs
recytacji Norwida

fot. archiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl
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Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red.
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Umowy na odbiór
odpadów podpisane

Stulatka z Krotoszyna
Burmistrz Julian Jokœ z³o¿y³ ¿yczenia urodzinowe stuletniej mieszkance Krotoszyna.

Z pytañ do burmistrza
Czy w parku, na tyłach pałacu nie
można wydzielić wybiegu dla psów?
Siatka ogrodzeniowa to nie jest tak
duży wydatek. Przypominam że płacimy niemały podatek za posiadanie
psa. Ciekawe, gdzie się te pieniądze
podziewają, bo chyba nie na kupno
woreczków, których permanentnie
brakuje.
Ze względu na ograniczenia finansowe
oraz przede wszystkim przestrzenne (potrzebne ok. 600 m2 terenu) nie planujemy jego tworzenia w najbliższym czasie.
Park miejski jest obiektem zabytkowym.
Projekt jego rewaloryzacji, uzgodniony z
konserwatorem przyrody, nie przewiduje wybiegu dla psów. W miejscu wskazanym przez panią planowany jest labirynt
z żywopłotu. Gmina zajmuje się nie tylko
zakupem „psich pakietów”. Utrzymuje
schronisko dla bezdomnych zwierząt
przy ul. Ceglarskiej, na którego prowadzenie w br. przekazała 100 tys. złotych
Dodatkowo zapewniamy czipowanie
psów w schronisku, kastrację, prowadzimy prace remontowe w obiekcie i zapewniamy opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, co kosztuje łącznie co roku około
50 tys. złotych. Natomiast wpływy z opłat
za posiadania psa w minionym roku wyniosły 40 tys. zł.

fot. Izabela Bartoœ

17 wrzeœnia podpisano umowy na œwiadczenie
us³ug odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w gminach: Cieszków, Kobylin,
Krotoszyn, Zduny oraz w mieœcie Sulmierzyce.

W roku 1990 pan Stanisław
zmarł. Odtąd pani Helena mieszkała sama, bo dorosłe od dawna
dzieci mieszkały na swoim. W razie potrzeby zawsze mogła na nich
liczyć, najczęściej pomagały jej
córka Genowefa i synowa Halina.
Obie panie opiekują się do dzisiaj
stulatką, wspólnie dbając o to, by

Kiedy znikną betonowe rabatki w centrum? Straszą kierowców uszkodzeniem pojazdu podczas parkowania.
Stawianie na drodze takich przedmiotów jest niedozwolone. Dojście do ratusza straszne. Warto odnowić ratusz.
Będzie okazja na kolejną tablicę?
Rewitalizacja centrum miasta obejmuje
także zmiany w ruchu kołowym w Rynku i ulicach przyległych. Zlikwidujemy
gazony z kwiatami oddzielające część
parkingową od strefy ruchu, odnowiona
zostanie również elewacja ratusza. Proszę o wyjaśnienie, jaka tablica miałaby
powstać?

(mm)

Helena Urbaniak doczekała
się ośmiorga wnucząt i sześciorga
prawnucząt. Najmłodsze z prawnucząt ma 6 lat, a najstarsze, płci
żeńskiej, 23. Zatem jeśli starszej
pani dopisze zdrowie, doczeka się
być może jeszcze praprawnuczęcia…
Na razie stulatka nie może narzekać na swoją kondycję. Wprawdzie do poruszania się po domu
potrzebuje balkonika, ale korzysta
z niego już od kilkunastu lat, po
złamaniu nogi w biodrze. Lekarstw łyka mało i ma apetyt.
Swoje setne urodziny przeżywała
bardzo emocjonalnie. Jak wspomina córka – starsza pani miała problemy z zaśnięciem, bardzo dużo
mówiła. Z okazji urodzin dostała
mnóstwo kwiatów od bliskich i
uczestniczyła w specjalnej mszy,
na której została uhonorowana
okolicznościowym medalem – była
osobą aktywną w życiu parafii.
16 września burmistrz Julian Jokś
wraz z kierownik USC Renatą
Pflantz złożyli stuletniej Helenie
Urbaniak życzenia, wręczyli kwiaty i drobny upominek.
(eliz)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Awans stra¿ników

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Do ślubu pracowała w majątku łagiewnickiego dziedzica. W
roku 1945 wyszła za Stanisława
Urbaniaka, stolarza. Wkrótce potem małżonkowie zamieszkali w
Krotoszynie. Mąż pracował w krotoszyńskich zakładach meblowych, pani Helena zajmowała się
domem i dziećmi. Mieli ich troje:
Genowefę, Zbigniewa i Andrzeja.

pani Helena miała spokojną i bezpieczną starość.

Krotoszyna (cena ofertowa
8.374.590,00 PLN brutto),
- w mieście Sulmierzyce - Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z Ostrowa
Wielkopolskiego (cena ofertowa
299.613,60 PLN brutto),
- w gminie Zduny - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Krotoszyna
(cena
ofertowa
916.839,00 PLN brutto).

W Benicach Ustkowska odnowiona
W ostatnich dniach zakończono roboty na ulicy Ustkowskiej w Benicach. Roboty budowlane objęły budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
długości około 270 m i szerokości 4,5 m, budowę elementów odwodnienia oraz wjazdów na pola
wraz z przepustami. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z
o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego w
okresie od 26 sierpnia do 12
września br. Koszt robót budowlanych wyniósł około 165 tys. zło-

tych brutto.
Na remont Ustkowskiej oraz
przebudowę ulicy Zielonej w Orpiszewie (planowana jeszcze na
ten rok) samorząd gminy otrzymał dotację z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości
ok. 338 tys. złotych, o co zabiegał m.in. nasz radny wojewódzki
Franciszek Marszałek.
W uroczystym przekazaniu
wyremontowanej ulicy oprócz
przedstawicieli samorządu gminnego wziął udział także benicki
proboszcz, ksiądz Adam Gmerek.
(sław)

16 września burmistrz Julian Jokś awansował dwoje
strażników miejskich. Nominację na stopień starszego strażnika odebrała Dorota Ciesiak. Romuald Kubik
otrzymał nominację na starszego specjalistę. Chwilę
później szef krotoszyńskiej
Straży Miejskiej, Waldemar
Wujczyk, wymienił dystynkcje na pagonach mundurów
nowo awansowanych strażników.
(mm)

So³tys Jan Zych przeci¹³ wstêgê ostatni

Krotoszyński sport kojarzony jest
wyłącznie z piłką nożną, sportami
walki, ewentualnie bieganiem czy
siatkówką, nie spotkałam się z akcją
promującą koszykówkę. W naszym
mieście jest kilkunastu dobrych zawodników, jednak gmina w żaden sposób ich nie wspiera. Jeśli miasto nie
inwestować w ten sport, to może pomogłoby młodzieży trenującej poza
granicami miasta?
Stowarzyszenia sportowe na naszym terenie aplikują do samorządu gminy o dofinansowanie na swoją aktywność. Kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe dofinansowane przez gminę promują nas swoimi wynikami. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek klub sportowy starał się o dofinansowanie na koszykówkę. Zachęcam do utworzenia sekcji koszykówki w istniejących klubach lub
utworzenia nowego stowarzyszenia, co
pozwoli ewentualnie samorządowi na dofinansowanie tego sportu.
Mam propozycję, aby nasi rajcowie
wsiedli na wózki inwalidzkie lub
wzięli wózki dziecięce i pojeździli
nimi po naszych chodnikach. Może
wtedy zrozumieją, co należy wyremontować w Krotoszynie.
Zgodnie z decyzjami rady miejskiej remontujemy rokrocznie, po kolei, ulice,
którymi zarządza samorząd gminy. Co
oczywiste - wszystkich naraz nie jesteśmy w stanie naprawić. W tym roku powinny się zakończyć prace na Liliowej,
Kujawskiej, Czereśniowej i Paderewskiego oraz na Północnej w Orpiszewie i Ustkowskiej w Benicach. W trakcie prowadzonej rewitalizacji odnowione zostaną
uliczki przylegające do Rynku. Prace
obejmą, oprócz Rynku, Mały Rynek, plac
Jana Pawła II, Zdunowską na odcinku do
ul. Piastowskiej, Farną - do Gołębiej,
Klasztorną i Wąską. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że spora część ulic w mieście
podlega zarządowi powiatu albo dyrekcji dróg krajowych – do przejażdżki tymi
drogami proszę zapraszać z wózkami
radnych powiatowych lub zarządcę krajówek.

fot. Izabela Bartoœ

Helena Urbaniak, z domu
Kaczmarek, urodziła się 14 września 1913 roku w podkobylińskich
Łagiewnikach. Nie pamięta ojca,
Władysława, który zginął podczas
I wojny światowej. Była bardzo
mała, kiedy musiał opuścić rodzinę. W domu było dziesięcioro dzieci, Helenka była przedostatnia.
Kiedy zmarła Barbara Urbaniak,
matka, Helena miała 20 lat i spadł
na nią obowiązek doprowadzenia
do usamodzielnienia brata, najmłodszego z Kaczmarków.

Usługi świadczyć będą:
- w gminie Cieszków - CHOMA
S.C. Rafał Choma i Marcin Choma z Cieszkowa (cena ofertowa
431.240,76 PLN brutto),
- w gminie Kobylin - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Krotoszyna
(cena
ofertowa
935.220,60 PLN brutto),
- w gminie Krotoszyn - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z

Jak się Panu podoba Jezioro Odrzykowskie po remoncie? Trawy wystające ponad taflę wody oraz wielki bałagan? Czy to są obiecane przez Pana
ostrowskie Piaski?
Odbiór końcowy inwestycji obejmującej
budowę polderów zalewowych i regulację cieku Jawnik planowany jest na przełom września i października. Wykonawca zobowiązany jest do tego czasu do
uporządkowania całego terenu budowy,
czyli również terenu jeziora.
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Pamiêci ofiar nalotu
11 wrzeœnia 2013 r. odby³o siê w Krotoszynie spotkanie upamiêtniaj¹ce ofiary nalotu niemieckiego z 2 wrzeœnia 1939 r. na
poci¹g ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji kolejowej w Kole.
Poprzedziło je spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie. Z burmistrzem
Krotoszyna Julianem Joksiem spotkał się burmistrza Koła Mieczysław Drożdżewski. W spotkaniu
uczestniczyli również: Ryszard
Czuszke - wiceburmistrz Krotoszyna, Tomasz Nuszkiewicz – sekretarz Urzędu Miejskiego w Kole,
Michał Kurek – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Aleksandra Wysocka – redaktor naczelna Przeglądu Kolskiego, Grzegorz Mokrzycki – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad
Wartą, Antoni A. Korsak, prezes
Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Omawiano stan przygotowań
dotyczących wzniesienia pomnika
na cmentarzu parafialnym w Kole
2 września 2014 r. i postępy w tworzeniu listy ofiar nalotu. Pozostali
członkowie delegacji z Koła,
przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Miłośników m. Koła

pieniu przedstawił temat Pociąg
ewakuacyjny dla rodzin wojskowych, kolejarzy, pocztowców i innych urzędników z powiatu krotoszyńskiego. Skutki nalotu lotnictwa niemieckiego na pociąg ewakuacyjny w Kole i dalsze losy pasażerów we wrześniu 1939 r. W
czasie tych wystąpień obecni na
sali kinowej mogli obejrzeć ilustrującą omawiane zagadnienia prezentację multimedialną,
przygotowaną przez
Grz e g o rz a
Śniecińskiego, sekretarza zarządu
TMiBZK.
Końcowym
akordem był
program artystyczny w
wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Kole, w którym wykorzystano przejmujące relacje
mieszkańców Koła obserwujących
atak lotnictwa niemieckiego na
dworzec kolejowy w Kole i pociąg
ewakuacyjny z Krotoszyna oraz
wspomnienia jednej z pasażerek
tego pociągu. Zastosowane w programie środki artystyczne znakomicie podkreśliły dramatyzm wydarzeń. Następnie Mieczysław
Drożdżewski i Julian Jokś, burmistrzowie obu miast, podziękowali
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania.

nad Wartą, odwiedzili krotoszyńskie Muzeum Regionalne, gdzie
poznawali historię i kulturę materialną naszego regionu, później
zwiedzali miasto.
Następnie w kinie Przedwiośnie odbyło się spotkanie osób,
które 74 lata temu podróżowały
pociągiem ewakuacyjnym z Krotoszyna, ich rodzin, delegacji z Koła,
krotoszyńskich samorządowców
oraz młodzieży.
W hallu kina goście mogli obejrzeć wystawę fotograficzną przygotowaną przez Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka. Po przywitaniu przez Wojciecha Szuniewicza – gospodarza spotkania, wszyscy obejrzeli film Zaduszki artystyczne Koło 2012 r. Następnie
Tomasz Nuszkiewicz przedstawił
historię linii kolejowej i dworca w
Kole do 2 września 1939 r.; Grzegorz Mokrzycki omówił społeczne
aspekty zbiorowej mogiły ofiar
bombardowania na dworcu kolejowym w Kole 2 września 1939 r;
Antoni A. Korsak w swoim wystą-
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***
W 1939 r. w związku możliwością
wojny z III Rzeszą przewidywano
ewakuację ze „strefy wycofania”
instytucji rządowych wraz personelem. Ewakuacji podlegały również rodziny wycofujących się
urzędników, z tym zastrzeżeniem,
że dla rodzin nie była ona przymusowa. Planowano więc sformowa-

nie pociągów ewakuacyjnych dla
rodzin wojskowych, policjantów,
urzędników, kolejarzy, pocztowców,
które miały dotrzeć na przewidywane zaplecze frontu. Z Krotoszyna pociąg odjechał 1 września w
godzinach popołudniowych, jego
trasa prowadziła przez Koźmin,
Jarocin, Konin. 2 września ok. godziny 15.00 podczas postoju w pobliżu dworca kolejowego w Kole został najpierw zbombardowany
przez samoloty niemieckie, a następnie pasażerowie pociągu zostali ostrzelani przez lotników z
broni pokładowej. Zginęło około
stu osób, dalszych kilkadziesiąt
zmarło z powodu ran w szpitalu w
Kole i Koninie. Trasa pociągu wiodła przez Warszawę do miejscowości: Narol, Rawa Ruska, Żółkiew i
Turynka w województwie lwowskim.
Poszukiwanie ofiar nalotu jest
związane z planowaną budową
pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole na zbiorowej mogile. 3
X 2012 r. wybrano projekt tego pomnika w konkursie zorganizowanym przez władze Koła . Ważnym
elementem pomnika będą tablice
z nazwiskami ofiar. Stąd akcja
ustalania i weryfikacji nazwisk.
Na postawie wyciągu z księgi aktów zgonu z USC w Kole sporządzonym 29 kwietnia 1959 r. oraz listy osób zmarłych w Szpitalu Powiatowym w Koninie w następstwie ran odniesionych w czasie
nalotów (dokumenty te znajdują
się w zbiorach Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie) oraz informacji przekazanych przez rodziny poległych,
opracowano niepełną jeszcze listę
(obok).
Brakuje jeszcze nazwisk kilkudziesięciu osób. Dziękujemy za informacje od rodzin osób, które zginęły, lub osób, które przeżyły ten
nalot. Pozwoliły one uzupełnić listę ofiar o osoby dotychczas nieznane, ustalić poprawną pisownię
nazwisk, uzupełnić ich imiona czy

potwierdzić nazwiska już znane z innych źródeł. Prosimy o dalszą pomoc
w uzupełnianiu listy ofiar, mamy na
to kilka miesięcy.
W 75. rocznicę
tych wydarzeń, w
przyszłym roku
planowane jest nie
tylko odsłonięcie
pomnika na cmentarzu parafialnym
w Kole, ale także
wydanie publikacji
opisującej dzieje
tego transportu.
Wydawnictwo to
zawierać ma też
relacje uczestników, fotografie
osób, które tam
zginęły, ale też informacje o dalszych losach rodzin ewakuujących się tym pociągiem. Bardzo pomocne w uzyskiwaniu dalszych informacji może być
spotkanie zorganiz o w a n e
11.09.2013r. z inicjatywy burmistrzów Koła i Krotoszyna oraz towarzystw regionalnych z obu miast.

Lista ofiar nalotu:
1. Andrzejewski Andrzej
2. Antczak Marcjanna
3. Bardzik Jan
4. B¹kowska Zofia z d. Voelkel
5. Berski Antoni
6. Bielawna W³adys³awa
7. Bilska Franciszka
8. Borecki Marian
9. Brzezicha Maria
10. Bujakiewicz Stefan
11. Chudzikowski Adam
12. Chudzikowski Jan
13. Chytrowski Ignacy
14. Cichowski Stanis³aw
15. Cichy Franciszek
16. Cieœlak Micha³
17. Czajka Jan
18. Czapczyñski Wawrzyniec
19. Czorga W³adys³aw
20. Dera Czes³aw
21. Dera Florian
22. Dera Józef
23. Dera Katarzyna
24. Drygas Franciszek
25. Dudkowiak W³adys³aw
26. Dziedzic Katarzyna
27. Dziuba Paulina
28. Dziuba Waleria
29. Flejszman W³adys³aw
30. Frantz Helena
31. Garczyñska Stefania
32. Heliñska Agnieszka
33. Heliñski Jan
34. Ka³mucki Alojzy
35. Ka³u¿na Irena
36. Kierzek Stanis³aw
37. Kierzek Olgierd (Bernard)
38. Kierzek Zygfryd
39. Kopecki W³adys³aw
40. KoronnaAnna
41. Koronna Franciszka
42. Kowalczyk Aniela
43. Krañcowa Helena
44. Krawczyk Henryka Maria
45. Krysztofiak Wincenty
46. Kwieciñski Franciszek
47. Latuszek Mieczys³aw
48. Lisiecka Wanda
49. Markiewiczowa Leokadia
50. Markiewicz Jerzy
51. Markiewicz Stanis³aw
52. Marsza³ek Franciszek
53. Matecki Marian/Józef

Dane kontaktowe
zespołu historyków:
Edward Jokiel:
tel. 693 996 966,
e-mail: jokieledward@op.pl;
Antoni A. Korsak:
tel. 514 312 848,

54. Matecki Stanis³aw
55. Matecka Gertruda
56. Michalak Piotr
57. Michalczyk W³adys³awa
58. Miko³ajczyk Kazimierz
59. Mocydlarz Jan
60. Nowak Joanna
61. Nowak Józef
62. Nowak Maria
63. Olejnik Antoni
64. Paluszek Józef
65. Panek Józef
66. Paszek
67. Paszkiewicz Edward
68. Paterczyk Stefan
69. P³aczek
70. P³aczkowa Stanis³awa
71. Politowski Zygmunt
72. Pospiech Leonard
73. Pustowójt Emilian
74. Rapior Edmund
75. Rapior Janina
76. Ratajczyk Helena Jadwiga
77. Sielski Jan
78. Skrzypczak Franciszek
79. Skrzypczak Józef
80. Skrzypczak Maria
81. S³onka Agata
82. Sobczak
83. Sobczak
84. Sobczak
85. Sobiœ Józef
86. Srótowski W³adys³aw
87. Stachowiak Marcin
88. Stachowiak Zofia
89. Staszko Aleksander
90.Statkiewicz Wojciech
91. Szczeœniak Henryk
92. Szkudlarek Wac³aw
93. Szkud³apska Maria
z d. Rytter
94. Szkud³apski Henryk
95. Szkud³apski Zygmunt
96. Sztefek Boles³aw
97. Sztefek Franciszek
98. Sztefek Lech
99. Sztefek Mieczys³aw
100. Œliwiñska Maria
101. Wechman Józef
102. Wenta Stefania
103. Wenta Anna
104. Wyrzykowski Florian
105. Ziembiñski Józef

e-mail akorsak@poczta.fm;
Michał Pietrowski:
tel. 694 621 289,
e-mail pieda1@wp.pl
Antoni A. Korsak

Kwesta na nowy pomnik
W niedzielę 15
września przy szańcu
Pamięci Żołnierzy 56
Pułku Piechoty Wlkp.
w Krotoszynie odbyła
się uroczystość połączona z mszą polową,
przypominająca o 74.
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Podczas
mszy członkowie Towarzystwa Miłośników i
Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na budowę nowego pomnika na cmentarzu parafialnym w
Kole. Będzie on upamiętniał
ofiary nalotu lotnictwa niemiec-

kiego 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna
na stacji kolejowej w Kole. Zebrano 652,53 zł i 5 koron czeskich.
TMiBZK
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Bezpieczny pierwszak na drodze
9 wrzeœnia stra¿nicy miejscy odwiedzili Szko³ê Podstawow¹ nr 4 z pogadank¹ o bezpieczeñstwie na drodze.

demonstracji jednego z uczniów,
strażnik tłumaczył, jaką pozycję
przybrać, kiedy nieznany pies tylko biega wokół pieszego, a jaką,
kiedy mamy wrażenie, że będzie
próbował atakować. Wszyscy
uczniowie słuchali i splatali ręce,
przygotowując się do przyjęcia
pozycji żółwia.
Po wspólnym, głośnym podsumowaniu wiedzy przekazywanej
na spotkaniu strażnicy rozdali
pierwszoklasistom znaczki odbla(eliz)
skowe i plany lekcji.

Duże poruszenie wywołała
część prelekcji na temat spotkań
z psami przebywającymi na drodze bez dozoru. Wykorzystując do

Otwarcie ofert

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013 - Działanie 1.1.
Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach powyżej 15 tys.
(małgo)
mieszkańców.

19 września nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Krotoszynie.
Zakres robót obejmuje m.in.
przebudowę systemu krat i istniejącego piaskownika, budowę
nowego reaktora biologicznego,
modernizację osadnika wtórnego
z przystosowaniem do funkcjonowania w roli zbiornika retencyjnego na wypadek zwiększonego
dopływu, powiększenie i przykrycie placu osadowego, wykonanie
sieci i instalacji elektrycznych
oraz systemu automatyki i monitoringu. W zakres zadania wcho-

dzi też rozruch technologiczny.
Prace będą trwały do marca 2015
r.
Złożonych zostało 9 ofert,
najtańsza wynosi 12.296.310 złotych brutto, a najdroższa 16.998.629,21 złotych brutto.
Inwestycja będzie rozszerzeniem realizowanego od 2010r.
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn –
etap II. Jego część obejmowała
budowę sieci kanalizacyjnej na
terenie miasta (13 zadań). W ramach rozszerzenia projektu
przewidziano rozbudowę oczyszczalni. jako 14. zadanie.

postanowiła przyznać jeszcze
dwa wyróżnienia: Janowi Woźnemu - za zadbaną działkę rekreacyjną oraz Arturowi Luźnemu za dbałość o zieleń na podwórku
i przed domem. Dodatkiem do
wyróżnienia były sekatory do gałęzi.
Zestaw mebli ogrodowych za najładniejszy balkon otrzymała Jolanta Jankowska, właścicielka bogatej kolekcji kaktusów
i sukulentów.
Nagrody wręczała przewodnicząca rady osiedla Ewelina
Wronecka wraz z pozostałymi
działaczami osiedlowymi.
(eliz)

Rozmawiali o rewitalizacji
W dniu 10 września
2013 r. o godz. 18.00 w świetlicy Zespołu Szkół nr 3 w
Krotoszynie przy al. Powstańców Wlkp. 13 odbyło
się wspólne spotkanie
Rady Osiedla nr 1 i nr 7 dotyczące prowadzonej inwestycji pn. „Rewitalizacja
centrum miasta Krotoszyna”.
Na spotkaniu omówiono
zakres realizowanych prac na
terenie Rynku, Małego Rynku,
pl. Jana Pawła II, ul. Zdunowskiej na odcinku od Rynku do
ul. Piastowskiej, ul. Farnej na
odcinku od Rynku do ul. Gołębiej, Klasztornej i Wąskiej. In-

ci oświetlenia ulicznego.
Duży zakres prac wiąże się
z koniecznością wymiany
infrastruktury podziemnej.
Jednocześnie omówiono
harmonogram prac w bieżącym roku oraz na rok
przyszły.
Realizacja tak dużego zakresu robót niestety wiąże
się z koniecznością zamykania ruchu kołowego na
poszczególnych odcinkach ulic i
czasowymi zmianami organizacji ruchu oraz utrudnieniami w
poruszaniu się pieszych. Na spotkaniu odpowiadano na pytania
i wątpliwości zgłaszane przez
(ww)
mieszkańców.
fot. archiwum

Strażnicy mówili o najważniejszych rzeczach: prawidłowym
przechodzeniu przez jezdnię, wyposażeniu rowerów w światła, korzystaniu przy złej widoczności ze
znaczków odblaskowych, unika-

nia na ulicach nawiązywania kontaktu z obcymi osobami i właściwym zachowaniu przy spotkaniach z wałęsającymi psami.
Zgłaszające się do wypowiedzi
dzieci potrafiły prawidłowo odpowiedzieć na pytanie o zachowanie
podczas poruszania się po drodze, a ich uwagę przyciągały
barwne plansze obrazkowe, z których korzystali strażnicy.

Rada tego osiedla ogłosiła
latem konkurs na najładniejszy
ogródek i najładniejszy balkon
osiedlowy. Chęć udziału w konkursie wyraziło
ośmioro właścicieli ogródków i
jedna posiadaczka balkonu.
To bardzo mało,
biorąc pod uwagę, że trzyosobowa komisja - objeżdżająca na
rowerach
w
dniu oceny konkursowej osiedle - dostrzegła
pod drodze wiele ciekawie zakomponowanych zielonych
terenów. Osiedlowi działacze
planują kontynuowanie konkursu w przyszłym roku i mają nadzieję, że wywoła on wówczas
większe zainteresowanie mieszkańców.
Wyniki konkursu ogłoszono
14 września, podczas Festiwalu
Nauki Eduscience połączonego
z festynem szkolnym na Błoniu.
Pierwsze miejsce wraz z nagrodą - aeratorem elektrycznym przyznano Bożenie Ziółkowskiej, właścicielka sporego
i bardzo zadbanego terenu przydomowego. Drugie miejsce i no-

życe do żywopłotu otrzymała
Teresa Pacholczyk, która wraz z
mężem zbudowała na swoim podwórzu oryginalny skalny ogród.
Trzecie miejsce ex aueqo przypadło Sławomirze Hylewicz i Anecie Kaźmierczak-Przekwas.
Pierwsza pochwaliła się ładnym
ogródkiem rekreacyjnym oraz
ozdobnym terenem przed domem, druga – nietypowym kamiennym ogródkiem od ulicy
oraz oczkiem wodnym na podwórku. Każda z pań otrzymała
podkaszarkę do trawy. Komisja

fot. archiwum

W inauguracyjnym spotkaniu
w SP 4 wzięli udział strażnicy Dorota Ciesiak i Marcin Hadryś
oraz komendant SM Waldemar
Wujczyk i zastępca burmistrza
Ryszard Czuszke. W małej sali
gimnastycznej czekali na nich
uczniowie klas pierwszych tej placówki pod opieką nauczycielek.
Dyrektor szkoły Dorota Rutkowska przedstawiła dzieciom gości,
a wiceburmistrz zachęcił ich do
uważnego słuchania.

Po raz pierwszy na
terenie osiedla nr 6 w
Krotoszynie dba³oœæ o
przydomow¹ zieleñ
zosta³a poddana ocenie estetycznej i doceniona.

fot. Izabela Bartoœ

Wizyta w szkole parkowej
była pierwszą z cyklu zaplanowanych dni spotkań z pierwszoklasistami gminnych placówek. Z
pogadanką o bezpieczeństwie
strażnicy odwiedzą wszystkie
szkoły podstawowe w mieście i
na naszych wsiach. Będą przypominać uczniom najważniejsze
dla pieszych i rowerzystów zasady bezpiecznego poruszania się
po drogach i wręczać wesołe
znaczki odblaskowe.

Naj³adniejsze
ogrody osiedlowe

westycja obejmuje m. in. renowację budynku ratusza, przebudowę
nawierzchni oraz układu funkcjonalnego ulic oraz placów, przebudowę i budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę i budowę sie-
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Trzydniowa impreza zakoñczona
Pierwszego dnia blisko stu
uczniów krotoszyńskich szkół pod
opieką swoich nauczycieli sprzątało teren przy ul. Ostrowskiej, na
którym znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. Uczniowie poznali
historię miejsca, a także zostali zapoznani z zasadami zachowania i
porządkowania takich miejsc.
Tego samego dnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się
wernisaż fotografii autorstwa Grażyny Banaszkiewicz, znanej i cenionej poznańskiej dziennikarki. Po
wystawie oprowadzała sama autorka, w niesamowity sposób opowiadając o przedstawionym na fotografiach codziennym Izraelu.
W sobotę otwarto w Galerii
Krotoszyńskiej wystawę „Synagogi Wielkopolski” udostępnioną

fot. archiwum

W dniach 13-15 wrzeœnia odby³ siê 2. Simchat Krotoszyn.

Galê uœwietni³ wystêp zespo³u Hagada

przez Biuro Europosła Marka Siwca. Obie wystawy można oglądać do
końca września. W niedzielny wieczór zaproszono mieszkańców do
kina Przedwiośnie na Galę Finałową. Gości powitali organizatorzy
Simchat Krotoszyn - Olga Andrzejewska i Paweł Bajerlein, oboje ze

Stowarzyszenia Krotochwile, oraz
zastępca burmistrza Ryszard
Czuszke. Podczas Gali Stowarzyszenie wręczyło po raz pierwszy
Nagrodę im. Bar Loebel Monascha
za działania na rzecz pamięci o
żydowskich mieszkańcach Ziemi
Krotoszyńskiej. W tym roku Nagro-

dę otrzymał Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Benicach. Wyróżnienie
to odebrała dyrektor szkoły Sabina Rybakowska, która opowiedziała o nagrodzonym projekcie, czyli
Dniach Kultury Żydowskiej, jakie
odbyły się w tym roku w szkole w
Benicach. Galę uświetnił koncert

zespołu Hagada, którego muzyka
jak zawsze wywoływała gromkie
oklaski.
Projekt został sfinansowany ze
środków Miasta i Gminy Krotoszyn
oraz Rady Osiedla nr 7. Stowarzyszenie Krotochwile dziękuje patronom honorowym: Staroście Krotoszyńskiemu oraz Burmistrzowi
Krotoszyna , Sponsorowi - Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie
oraz partnerom strategicznym Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Dziękujemy również
partnerom i patronom medialnym.
Specjalne podziękowania kierujemy do pani Hanny Wawrzyniak z
Rady Osiedla nr 7 za ogromne
wsparcie i pomoc, a także do szefostwa kawiarni By The Way za
pełne sympatii i rodzinnej atmosfery ugoszczenie pani Grażyny Banaszkiewicz.
Krotochwile

Pobrano ziemiê z pola bitwy pod Benicami
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otrzymali: Przestacki ps „Wrona”, Stanisławski ps. „Bas”, Idek ps. „Strzała”, Hoderny ps. „ Kret” i Dąbek ps. „Żbik”. Pozostałych dwóch partyzantów tj. Zbawionego ps. „Ryś” i Kołka ps. „Krótki” skazano na karę dziesięciu i siedmiu lat pozbawienia wolności. W tym samym procesie za współpracę z oddziałem „Bory”
sąd skazał milicjanta T. Szwałka ps. „Wróbel”, łącznika z placówki koźmińskiej, na
osiem lat więzienia, Marię Panek ps. „Harna”- łączniczkę z Krotoszyna, na pięć lat,
a Jana Walczaka - rolnika z Benic, na dwa
lata pozbawienia wolności. Wyroki śmierci na skazanych wykonano 7 czerwca

1946 r. na dziedzińcu więzienia sądowego w Krotoszynie (dzisiejsza ul. Kołłątaja). Zwłoki rozstrzelanych partyzantów
pochowano na cmentarzu przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie, natomiast zwłoki partyzantów poległych w bitwie pod Benicami zagrzebano nieznanym do dziś
miejscu.
za: Daniel Szczepaniak „Oddział Zygmunta Borostowskiego ps.”Bora”. Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej w powiatach krotoszyńskim i jarocińskim”.

M³odzi zapaœnicy z medalami
Nasi najmłodsi zapaśnicy w
dniach 13 i 14 września walczyli
na milickich matach w XVIII
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Młodziczek w zapasach Memoriał Zdzisława Rokity.
Piątek 13 nie okazał się pechowy dla naszych zawodników, obyło się bez kontuzji, a Ceramik w
klasyfikacji klubowej wywalczył
II miejsce (I - Mazowsze Teresin,
III Slavia Ruda Śl.) Najlepszym
zapaśnikiem z Krotoszyna, a

fot. archiwum

poszukiwań.
Po zapadnięciu zmierzchu, licząca
około piętnastu osób grupa „Borysa” odskoczyła na północ, w kierunku wsi Józefów – Wielowieś, ukrywając w jednym
z gospodarstw rannych partyzantów: F.
Przestackiego ps. „Wrona” i E. Stanisławskiego ps. „Bas”.
Tymczasem inne oddziały bezpieki, które przystąpiły do pościgu, natknęły się w pobliżu rzeki Orli
na odłączoną wcześniej
grupę partyzantów. Wywiązała się walka, podczas której polegli partyzanci: plut.
Jerzy Skowron ps. „Huragan”, Mieczysław Przybył
ps. „Miles”, Sylwester Janiec ps. „Lampart”, Marian
Kuciński ps. „Gryf”, N.N. ps.
„Dąb” i N.N. ps. „Długi”. Do
niewoli dostali się: Wacław
Hoderny ps. „Kret”,
Edward Dąbek ps. „Żbik”. Leon Idek ps.
„Strzała”, Czesław Zbawiony ps. „Ryś”,
Marian Kołek ps. „Krótki” i Mieczysław
Krawczyk ps. „Łoś”. Z grupy tej tylko
„Łosiowi” udało się zbiec w trakcie konwojowania. Marian Szwarc ps. „Wicher”
uniknął niewoli kryjąc się w wieży kościoła w Starym Grodzie.
W tym dniu partyzanci utracili jeden
rkm niemiecki, 8 automatów, 8 karabinów,
6 pistoletów, jeden granatnik, 75 granatów, 4 urakietnice, i około 5000 sztuk różnej amunicji. Straty sił bezpieczeństwa w
tym dniu to ośmiu zabitych i nieznana liczba rannych. Polegli funkcjonariusze
PUBP w Krotoszynie: sierż. Tadeusz Ignasiak, Władysław Busler, Kazimierz Bryc,
Kazimierz i Romuald Walczak – inspektor WUBP w Poznaniu. Z 6. PAL-u w Krotoszynie: por. Witold Minin i kanonier Kazimierz Podwalny. Następnego dnia, penetrujące okoliczne wioski, siły bezpieki
ujęły pozostawionych w ukryciu wyżej
wymienionych rannych partyzantów
„Wronę” i „Basa”.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w
Ostrowie na sesji wyjazdowej w Krotoszynie 5 czerwca 1946 r. pięciu ujętych pod
Benicami partyzantów skazano na
śmierć przez rozstrzelanie. Karę śmierci
fot. archiwum

„Borys”, zebrawszy oddział, wydał roz19 września 2013 roku pobrano ziekaz opuszczenia wsi na południe, w kiemię z pola bitwy pod Benicami. Próbkę,
runku Starego Grodu. Partyzanci zbiegli
przy asyście krotoszyńskiej Straży Miejz Benic razem z wziętymi w trakcie walskiej, zebrała komisja w składzie: Jerzy
ki jeńcami (około 10 żołnierzy i ubowJanicki (zastępca naczelnika Wydziału
ców), których w miarę oddalania się od
Oświaty i Spraw Społecznych UM w Krowsi zwalniano.
toszynie), Piotr Mikołajczyk (historyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w
Piotr Miko³ajczyk i Daniel
Krotoszynie) oraz Daniel SzczepaSzczepaniak w trakcie
niak (historyk, kustosz Muzeum
Regionalnego w Krotoszynie, spepobierania ziemi
cjalista w kwestii podziemia niepodległościowego).
Z prośbą o ziemię z pola bitwy
w Benicach zwrócił się do krotoszyńskiego Urzędu Miasta Ludwik
Misiek – zastępca prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej – Okręg Wielkopolska .
Ziemia trafi ostatecznie do Krakowa, gdzie powstaje pomnik Armii
Krajowej , którego częścią będzie
ziemia z pól bitew toczonych przez
Polskie Podziemie. Znajdzie się na
Około godziny piętnastej wycofujący
nim również wzmianka o starciu pod Besię partyzanci zauważyli od strony Lutonicami.
gniewa, w odległości około 250 metrów,
dwie ciężarówki z wojskiem, usiłujące zaNad ranem, w niedzielę 26 maja 1946
jechać partyzantom drogę. Na rozkaz
roku, przybył do Benic oddział ppor. Zyg„Borysa” pojazdy zostały silnie ostrzelamunta Borostwoskiego ps. „Bora” w sile
ne z broni maszynowej przez party31 żołnierzy i zajął kwatery w pięciu gozancką tyralierę. Żołnierze wyskakująspodarstwach. Spodziewając się walki
cy z zatrzymanych ogniem pojazdów
„Bora” zarządził pogotowie bojowe i zeukryli się na pobliskim polu. Z tego kiezwolił partyzantom na kwaterach odłorunku słychać było jęki oraz wydawane
żyć jedynie broń długą. Około godziny jew języku rosyjskim komendy.
denastej do wsi przyjechało kilka samoW wyniku zaistniałej sytuacji „Bochodów ciężarowych z żołnierzami 6. Pułrys” zmienił drogę marszu, kierując odku Artylerii Lekkiej w Krotoszynie oraz
funkcjonariuszami UB i MO., którzy od
dział w stronę niewielkiego lasu koło Wyrazu przystąpili do przeszukiwania chłopganowa. Wycofujący się partyzanci, strzeskich zagród.
lając intensywnie z tzw. garłacza, skuPierwsze strzały padły na kwaterze
tecznie powstrzymywali usiłujących ich
oddalonej o około 150 metrów od pozościgać żołnierzy. W pobliżu rzeki Orli
stałych, lecz w niedługim czasie otworzoczęść partyzantów zboczyła z wyznaczono ogień również w innych kwaterach, ponego kierunku wycofywania i nie dotarła
łożonych blisko siebie w południowej czędo wyznaczonego miejsca, co zauważości wsi. Rozpoczęła się walka między zano dopiero po dotarciu do lasu. Bezskubudowaniami, w wyniku której poległ
tecznie czekając na przybycie reszty od„Bora” i strzelający z rkm-u kapral „Rodziału, bacznie obserwowano przedpole.
bak”. Ranni zostali „Wrona” i „Żbik”.
Po zauważeniu zbliżającej się grupy poZ chwilą śmierci „Bory” dowództwo
ścigowej partyzanci opuścili las, zajmunad walczącym oddziałem przejął sierż.
jąc stanowiska w wśród pobliskich zbóż.
Kazimierz Szczepaniak ps. „Borys”. W
Siły bezpieczeństwa, po przeczesaniu laobliczu liczebnej przewagi sił bezpieki
sku, utraciły ślad i zaniechały dalszych

właściwie z Sulmierzyc, okazał
się Rafał Bochyński, który zdobył złoty medal w kat. 47 kg.
Michał Kryś wywalczył srebro w kategorii 38 kg. Brązowe
medale zdobyli Dawid Lis (35),
Eryk Gibasiewicz (47), Sebastian
Perz (59), Mateusz Stodolny (73)
i Marek Furman (100).
Z brązowymi medalami z turnieju wróciły Daria Trawińska i
Natalia Rychlak.
(rafpat)

www.is.krotoszyn.pl
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Stypendia przyznane
Uroczysta gala odbyła się w
kinie „Przedwiośnie”. Minutą ciszy
obecni na sali uczcili pamięć zmarłej dyrektorki Szkoły Podstawowej
w Kobiernie, Renaty Dolaty.
Stypendia, w asyście dyrektorów szkół wręczał burmistrz Julian Jokś. Łącznie uczniom szkół
podstawowych przyznano stypendia w wysokości 31.950 zł, gimnazjalistom zaś w wysokości 34.750
zł.

Podczas uroczystości
goście obejrzeli program artystyczny „Nauka jest
sprawą wielkich” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3.
Niżej prezentujemy listę
stypendystów ze szkół podstawowych. W kolejnym wydaniu „IS” przedstawimy listę gimnazjalistów.

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x3)

30 wrzeœnia najzdolniejsi uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych odebrali stypendia burmistrza Krotoszyna za drugie pó³rocze roku
szkolnego 2012/2013.
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Festiwal naukowy w Krotoszynie

Otwarcie si³owni i rajd z RO nr 8
Mamy dobrą wiadomość dla
miłośników treningów na świeżym powietrzu - w sobotę 14 wrze-

z Krotoszyna. Jedno z nich ufundował jej właściciel, który jest
również mieszkańcem osiedla nr
8.
Po części oficjalnej i
pierwszych ćwiczeniach uczestnicy imprezy plenerowej
wzięli udział w rajdzie
rowerowym, którego

fot. Natalia Ciszak (x2)

Zespó³ Szkó³ nr 2 z OI by³ gospodarzem Festiwalu Naukowego Eduscience, jednego z 12, które zaplanowano w szko³ach ca³ego kraju uczestnicz¹cych w projekcie.

www.is.krotoszyn.pl

fot. J. Grzymski

Deszczowa biesiada
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stąpił również zespół muzyczny
z Gimnazjum nr 4.
Program artystyczny, ciasto
drożdżowe, kawa i herbata okazały się doskonałym sposobem
na niepogodę i dobry humor.
Przemoczonych i nieco zziębniętych uczestników biesiady skutecznie rozgrzał smaczny bigos
przygotowany przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
W sali gimnastycznej zorga-

nizowano konkursy
dla dzieci i młodzieży, a na boisku szkolnym rozegrano turniej piłki nożnej.
Zwycięzców turnieju
uhonorowano nagrodami i pucharami.
Uczestnicy konkursów również nie wyszli z biesiady z pustymi rękoma.
Z uwagi na pogodę nie udało się zrealizować niektórych
punktów programu, przyjazdu
odmówili również niektórzy, zapowiadani na plakatach uczestnicy. Deszcz nie przeszkadzał
najmłodszym biesiadnikom. Na
dworze, przed budynkiem szkoły z uwagą słuchali strażaków
opowiadających o swojej pracy
i wyposażeniu wozu strażackiego. Dzieci jedno po drugim, zgodnie przymierzały strażacki
hełm, sprawdzały, jak ciężkie są
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Pami¹tkowe zdjêcie z nagrodzonymi uczestnikami turnieju

14 września pogoda nieco pokrzyżowała plany Radzie Osiedla
nr 5, organizatorowi biesiady sąsiedzkiej „Wszyscy jesteśmy sąsiadami”.
Impreza zaplanowana jako
plenerowa z uwagi na deszcz odbyła się w murach Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4. W
szkolnej świetlicy zaprezentowały się przedszkolaki z „Maciusia”
oraz uczniowie z „ósemki”. Wy-

metę stanowiła Strzelnica Bractwa Kurkowego. Tam czekały na
uczestników ciepły poczęstunek
oraz liczne atrakcje i konkursy:
strzelanie w trzech
kategoriach, wyścig
w workach, bieg z jajkiem na łyżce oraz na
najładniejszy taniec
w parze. Druga część
spotkania odbyła się
dzięki pomocy mieszkańców osiedla, a
koszty z tym związane pokrył budżet
osiedla. Mimo zmiennej pogody zarówno
otwarcie siłowni, jak i późniejsza
impreza plenerowa cieszyły się
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podkreślić trzeba, że realizacja obu inicjatyw nie byłaby
możliwa, gdyby nie pomoc finansowa z budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn oraz zaangażowanie
Rady Osiedla nr 8.
Serdeczne podziękowania
składam wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji
obu inicjatyw.

nie zostało zrealizowane w pierwszej połowie września.
Urządzenia do ćwiczeń zamontowano przy ulicy Kasprzaka,
obok placu zabaw. Skonstruowano je w taki sposób, że z każdego
z nich mogą jednocześnie korzystać dwie osoby wykonując inne
ćwiczenia. Siłownia plenerowa
jest przeznaczona zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Urządzenia są bardzo solidne, bezpieczne,
a także zabezpieczone przed
zmiennymi warunkami pogodowymi. Wykonała je firma JotKEL

hydrauliczne rozpieracze i zadawały pytania. Pod koniec prezentacji
ochoczo skorzystały z zaproszenia
strażaków i błyskawicznie zapakowały się do strażackiego samochodu. Mimo deszczu
przed ósemką pojawili się również
policjanci, którzy
zajęli się znakowaniem rowerów.
Impreza, jak na biesiadną
przystało, zakończyła się wspólnym śpiewem znanych wszystkim
piosenek. Zgromadzeni w świetlicy mieszkańcy otrzymali specjalnie przygotowane na tę okazję miniśpiewniki. Najpierw śpiewano
wspólnie, nieco nieśmiało i cicho,

Maria Właśniak
przew. RO 8

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

fot. Izabela Bartoœ (x3)

Całe wydarzenie składało się z trzech części.
Pierwsza odbyła się w piątek 13 września w szkole, były to lekcje fizyki, chemii i biologii prowadzone przez animatorów nauki dla jednej z klas gimnazjum na Błoniu. Drugą częścią było spotkanie nauczycieli i pedagogów krotoszyńskich szkół z Collinem Rosem, ekspertem metodycznym projektu
Eduscience oraz doradcą rządu brytyjskiego ds.
nauczania. W przygotowanej prezentacji autor w
ciekawy sposób nakierowywał uwagę nauczycieli
na najważniejsze zasady skutecznego nauczania.
Najbardziej widowiskową, bo dostępną dla
wszystkich mieszkańców, była część połączona z
festynem na boisku szkolnym. Animatorzy nauki
umożliwili dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwiązywanie zagadek naukowych i poznawanie zjawisk
otaczającego świata.
Więcej o festiwalu naukowym przeczytać można na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi (zs2.krotoszyn.pl) w za(eliz)
kładce „Z życia szkoły”.

śnia oficjalnie otwarto kolejną siłownię
plenerową w Krotoszynie.
W maju br. Rada
Osiedla nr 8 złożyła
wniosek do Urzędu
Miejskiego, w ramach inicjatywy
lokalnej, o dofinansowanie zakupu siłowni zewnętrznej. Wniosek
zaopiniowano pozytywnie i zada-

po chwili jednak chętnych wyciągających rękę po mikrofon nie
brakowało. Najlepszych śpiewaków nagrodzono.
Sąsiedzka biesiada, mimo że
deszczowa, okazała się bardzo
dobrym pomysłem na spędzenie
sobotniego popołudnia, kto był,
na pewno nie żałował. :) (mm)

