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Dyrektorki krotoszyńskich przedszkoli podczas koncertu charytatywnego VIP-y śpiewają spiewają – więcej o koncercie na s. 8

Gratulacje na sesji

Uczcili rocznicę

Sołtys Durzyna Henryk Krawczyk obchodził
25-lecie sołtysowania. Z tej okazji na ostatniej w
2013r.   sesji RM odebrał gratulacje z rąk burmistrza Juliana Joksia oraz przewodniczącej rady Zofii Jamki.

1 stycznia dla
uczczenia rocznicy
powstania
wielkopolskiego
przedst awiciele
władz samorządowych, organizacji
i delegacje młodzieży spotkali się
pod pomnikiem Powstańców Wlkp. by uroczyście złożyć
kwiaty upamiętniające uczestników zrywu niepodległościowego.
Spotkanie poprzedziła msza w intencji Powstańców w
kościele farnym oraz defilada do pomnika przy dźwiękach Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej. 23 stycznia, w południe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem 6 Pułku Artylerii Lekkiej na ul. Piastowskiej oraz
pod pomnikiem  56 Pułku Piechoty Wlkp. na ul. Mickiewicza. W ten sposób uczczono 69. rocznicę wyzwolenia
Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej.


22 stycznia w Zespole Szkół im. ks. Jana
Twardowskiego w Chwaliszewie obchodzonoŚwięto Patrona Szkoły.  Świętowanie rozpoczęła msza, następnie w sali gimnastycznej uczniowie obejrzeli program artystyczny poświęcony
patronowi. Przy okazji uroczystości wręczono
nagrody laureatom konkursu plastycznego “Od
ucha do ucha, czyli o uśmiechu i radości”.

fot. Izabela Bartoś

fot. Ilona Jamry

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Święto patrona

fot. Monika Menzfeld-Czubak
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7 lutego godz. 18.00 galeria KOK Refektarz na Małym Rynku zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii Stanisława Kulawiaka „Kody Asymetryczne”.
Tylko do końca ferii można jeszcze
oglądać w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej wystawę prac będących
pokłosiem konkursu „List, kartka do
św. Mikołaja”. Konkurs pod koniec
zeszłego roku zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach oraz Krotoszyńskie Centrum
Przedsiębiorczości. Wystawa czeka
na oglądających na I pietrze w godzinach pracy biblioteki.
Do 22 lutego szkoły mogą zgłaszać
najlepsze prace swoich uczniów przygotowane na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”. Jest on organizowany przez
poznański oddział PTTK, jego celem
jest rozwijanie pasji młodych ludzi w
poznawaniu najbliższej okolicy i dokumentowaniu wiedzy o najciekawszych
miejscach. Szczegóły konkursu na
stronie krotoszyńskiego oddziału.
Do końca lutego wielbiciele malarstwa
Małgorzaty Zimniak będą mieli okazję
podziwiania zmysłu plastycznego krotoszynianki. W budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej na II piętrze
czekają na nich obrazy – kompozycje
kwiatowe. Wystawa czynna w godzinach pracy biblioteki.
Na 1 marca krotoszyński oddział
PTTK zaplanował rajd Szukanie Wiosny. Wyprawa będzie organizowana po
raz 20. zapisy przyjmowane są w biurze PTTK na Małym Rynku 1.

Ważne telefony
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
Straż Miejska
62 722 74 57

Zmagania z językiem niemieckim
28 stycznia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach odbył się IX Powiatowy Konkurs Języka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Konkurs przygotowała pani Joanna Kamińska–Leydy, germanistka oraz koordynatorka wymiany międzynarodowej w szkole.
W konkursie wzięli udział
uczniowie z sześciu gimnazjów powiatu krotoszyńskiego. Konkurs składał się
z dwóch etapów: szkolnego
i powiatowego. W etapie powiatowym wzięło udział 10
uczniów, którzy przybyli do
benickiej szkoły wraz ze swoimi opiekunami.
Celem konkursu było
sprawdzenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, prowadzenia krótkiej
rozmowy w języku niemieckim oraz znajomości słownictwa i gramatyki. Konkurs
miał również zwrócić uwagę
uczniów na rolę języków obcych w dzisiejszym świecie i
zachęcić ich do dalszej nauki.
Główną nagrodę zdobyła
uczennica z Gimnazjum nr 2
- Zuzanna Kozłowska, dru-

fot. archiwum

Obecność obowiązkowa
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gie miejsce zajęła Aleksandra
Walczak z Gimnazjum nr 5,
na trzeciej pozycji znalazła się
uczennica Monika Bukowa  z
Gimnazjum nr 4.

Wywiad z burmistrzem
4 lutego do południa burmistrza Juliana Joksia odwiedziły dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 8: Nicola Szulc oraz Maria Rybicka.

Burmistrz Julian Jokś przyj muje interesantów we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Głównymi
sponsorami
konkursu byli: Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół
w Benicach. Gratulujemy

wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na kolejną
przygodę z językiem niemieckim.
(kamley)

Finaliści z G4
Finaliści   wojewódzkich
konkursów w roku szkolnym
2013/2014 w Gimnazjum nr 4
w Krotoszynie.  Od lewej strony na zdjęciu:
1. Mikołaj Młynarczyk - WOS,
opiekun Joanna Michalak
2. Zuzanna Kaliszewska geografia, opiekun Radosław
Szymanowski
3. Wojciech Raś - chemia,
opiekun Ewa Szewczyk,

4. Aleksandra Kulesza - biologia, opiekun Urszula Woźniak
5. Monika Bukowa - język
polski, opiekun Małgorzata
Pługowska
6. Filip Zybała - historia, opiekun Aleksandra Leja; fizyka
- opiekun Mariola Kudrykiewicz; chemia - opiekun Ewa
Szewczyk.

62 725 42 56
62 725 42 57

Powiatowy Urząd Pracy
		
62 725 36 84
		
62 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji
w Krotoszynie
62 725 52 00
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
		
62 725 29 21
		
62 725 29 22
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
		
62 725 36 68
		
62 725 39 96
Urząd Skarbowy
Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 		
Straż Pożarna 		
Policja 			



Należące do szkolnego kółka dziennikarskiego dziewczynki przygotowały sobie
zestaw pytań, które zadały
burmistrzowi.
Pytały m.in. o wspomnienia szkolne, o to, jak wygląda
jego dzień pracy, i o marzenia.

Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na szkolnej
stronie internetowej.  
Wywiad z burmistrzem
uczennice przygotowały pod
kierunkiem nauczycielki Edyty Gąsiorkiewicz.
(eliz)

fot. archiwum

Starostwo Powiatowe
		

fot. Izabela Bartoś

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

62 725 19 00
999
998
997
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Noworoczne spotkanie
z przedsiębiorcami

O profilaktyce na sesji

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

Tradycyjnie na początku stycznia burmistrz spotyka się z przedsiębiorcami, właścicielami krotoszyńskich firm.

Noworoczne spotkanie jest
okazją do posumowania minionego roku oraz do wręczenia
listów gratulacyjnych przedsiębiorcom, których firmy mogą
poszczycić się przyznanymi w
ostatnim czasie certyfikatami
i nagrodami.  Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 stycznia w
auli Gimnazjum nr 2. Gratula-

cje szefom wyróżnionych firm
składali przewodnicząca rady
Miejskiej Zofia Jamka i burmistrz Julian Jokś.
Listy gratulacyjne otrzymali:
- Gabriela Kośmider - GABIPLAST PPH,
- Halina Trzcińska - Fabryka
Podłóg Biadki,
- Aneta Karkosz - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
- Ewa Ratajczyk i Maciej Hoffmann - Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki
Lekarskiej “FAMILIA” s.c.
- Adam Tyrakowski - Przedsiębiorstwo Handlowe “A-T” S.A.
- Andrzej Czajka - PPHU

“MAX-POL” Zakład Pracy
Chronionej
- Andreas Kosicki - MAHLE
Sp. z o.o.
- Radosław Ludzis - Blending
Sp. z o.o.
- Tomasz Biernacki - “DINO
POLSKA” S.A.
- Bartosz Demianiuk - PPH
“EWA” S.A.
- Wiesław Gembiak
i Paweł Mikstacki Gembiak-Mikstacki
Sp. j.
- Jan Krzywonos Przedsiębiorstwo JotKEL
- Janusz Jakubek - PPH
CENTNAS Sp. z o.o.
- Jan Pluta - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
- Józef Januszkiewicz - Cech
Rzemiosł Różnych w Krotoszynie
- Tadeusz Kierakowicz
- Jerzy Stanisławski
Podczas uroczystości przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie wręczyli
Szablę Kilińskiego Józefowi
Januszkiewiczowi. Jest to najwyższe honorowe wyróżnienie
przyznawana rzemieślnikom za
szczególne zasługi dla rozwoju
rzemiosła. Dla zgromadzonych
w gimnazjalnej auli gości wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Biadkach: kółko teatralne
“Od Nowa” oraz chór “Izydorki”.                                      (mm)

Dołożymy do pomnika
Gmina Miejska Koło otrzyma  pomoc finansową z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn z
przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary
nalotu na dworzec kolejowy w

dniu 2 września 1939 roku. W
nalocie tym zginęli między innymi krotoszynianie. Uchwałę
w o przekazaniu 35.000 zł podjęli radni na styczniowej sesji.

Podczas ostatniej sesji rady
miejskiej (30.01) radni  podjęli między innymi uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2014 roku
oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Krotoszyn w 2014 roku.
Zapoznając radnych z opinią Komisji Społecznej na ten
temat, przewodniczący   komisji Krzysztof Manista pochwalił   działania   gminy w
zakresie pracy profilaktycznej
dotyczącej uzależnienia od
środków psychoaktywnych: Na pochwałę zasługuje szeroki wachlarz podejmowanych
działań, dbałość o bazę lokalową oraz bardzo dobre rela-

cje z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami. Komisja
Społeczna Rady Miejskiej w
Krotoszynie przekazuje wyrazy uznania dla pracowników merytorycznych Urzędu
Miejskiego oraz partnerów
społecznych za ogromne zaangażowanie i poświęcenie w
pracy na rzecz drugiego człowieka - czytał radny.
W imieniu komisji prosił o
zwrócenie szczególnej uwagi
na problem alkoholizmu wśród
nieletnich. Odczytał wniosek
o podjęcie wzmożonych działań profilaktycznych na terenie placówek oświatowych. W
imieniu komisji   zaapelował
również do lokalnych mediów
prasowych i internetowych o
podjęcie tematyki profilaktycznej na stronach   wydawnictw.                             (mm)

Uwaga, zakaz wstępu!
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie
przypomina o zakazie wstępu
na górkę - “stok saneczkowonarciarski” koło Jeziora Od-

rzykowskiego. Obiekt nie został oddany do użytkowania.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób
przebywających na tej górce.

PGKiM informuje
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. informuje, że od 2 stycznia 2014 roku Spółka nie przyjmuje
wpłat gotówkowych we wszystkich swoich kasach.
Bez opłat przyjmowane będą wpłaty:
- do 31 marca br. - w kasie przy Rynku 30 (kantor), bez limitu wpłaty;
- do 31 października br. - w oddziale PKO BP SA Rynek, do 100 zł.
Prosimy o realizację płatności w wyżej wymienionych punktach lub
na nowy indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w
przesłanej informacji lub na fakturze.
Numer indywidualny rachunku musi zawierać następujący
ciąg cyfr:
_ _ 1020 2267 2313 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
UWAGA! Informacja nie dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych
PGKiM Spółka z Sp. o.o. ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
http://www.pgkim.krotoszyn.pl/

Z pytań do burmistrza
Kiedy będzie nowy chodnik na ulicy Mickiewicza koło szpitala. Tu się nic nie
zmieniło, jest tak, jak za komuny było...
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jest zarządcą drogi
krajowej nr 15 i 36 na terenie Krotoszyna i
tym samym tego chodnika. Niejednokrotnie
zwracaliśmy się do Generalnej Dyrekcji o
jego naprawę. Z ostatnich informacji, jakie
uzyskaliśmy, wynika, że prowadzone są
przygotowania do rozpoczęcia remontu tego
chodnika w II kwartale 2014 roku, ale realizacja zadania jest uzależniona od wygospodarowania niezbędnej kwoty pieniężnej.
Myślę, że zrobienie ruchu dwukierunkowego na Piastowskiej aż do Polnej byłoby
bardzo dobrym posunięciem, gdyż odciążyłoby ulicę Słodową, a w największym
stopniu przejazd przez Rynek.
Za zmiany organizacji ruchu drogowego na
wszystkich naszych ulicach odpowiada starosta krotoszyński. Włodarz powiatu zmienia
organizację ruchu na wniosek zarządcy drogi. Ulice: Słodowa, Kościuszki, Piastowska i
Polna są zarządzane zarządzane przez władze powiatowe. Pana sugestię przekażemy
staroście.
Rewitalizacja centrum miasta połączona
z zamykaniem ulic dojazdowych i części
Rynku to strzał w stopę. Centrum umiera.
Kafejki? Jedyna na Rynkowej padła po
zamknięciu przejazdu. Każda zamykana
ulica powoduje wzrost zamykanych lokali
handlowych. Krotoszyn to nie kraków,
poznań czy wrocław, tu ludzi nie stać na
przesiadywanie w kafejkach, a turyści do
nas nie zaglądają, bo nie ma po co.
Z obserwacji wynika co innego. Na ulicy Farnej, tuż po zakończeniu prac, została otwarta
nowa kafejka, która cieszy się dużym powodzeniem. Podobną sytuację mamy w dwóch
lokalach na Małym Rynku. Wygląda jednak
na to, że mieszkańcy są zainteresowani popołudniowymi i wieczornymi wyjściami do
lokali rozrywkowych. Po zakończeniu rewitalizacji z pewnością powstaną na Rynku kolejne lokaliki. Natomiast zamykanie i otwieranie
różnego rodzaju barów, pubów i sklepów to
normalna kolej rzeczy w gospodarce wolnorynkowej i dotyczy ona wszystkich miast,
nie tylko Krotoszyna. Przykład z zamkniętą
kafejką na Rynkowej jest akurat niefortunny,
ponieważ właściciel otworzył dużo większy
lokal w Galerii Krotoszyńskiej.
Na spotkaniach osiedlowych sporo mówił pan o partnerstwie publiczno-prywatnym: Jeśli uda mi się podpisać taką
umowę z którąś z firm, to w ciągu dwóch
lat wyremontuje 100% dróg miejskich”.
Ile takich umów udało się podpisać?
W 2013 roku wybudowaliśmy kilka dróg,
zarówno na terenie miasta, jak i na wsiach.
Budżet na 2014 rok zakłada podobne inwestycje. Remonty dróg gminnych prowadzone
są na bieżąco w zależności od potrzeb, w
każdym roku w ramach wydatków bieżących.
Ze wstępnych rozmów z przedstawicielami firm wynika, że nie są zainteresowani w
obecnej sytuacji ekonomicznej budową dróg
w systemie partnerstwa publiczno-prawnego. Głównym powodem jest fakt, że termin
zwrotu zainwestowanych pieniędzy jest dla
firm zbyt długi.
Nie ma żadnych szans, żeby rodzic z
wózkiem dziecięcym lub osoba niepełnosprawna dostały się bez problemu
na peron. Pytana o dojście pani w kasie
odppowiada: - Przez tory. To przemyślane i bezpieczne... Czy jest szansa, żeby
zaopatrzyć dworzec w jakiekolwiek bezpieczne przejscie dla wózków?
Dworzec jest własnością jednej ze spółek
PKP. Rolą zarządcy budynku jest przystosowanie miejsca użyteczności publicznej
m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uwagi na ten temat można zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
w Krotoszynie. Z posiadanych przeze mnie
informacji wynika, iż PKP jest na etapie podziału i sprzedaży nieruchomości w okolicach dworca. Gmina wyraziła wstępnie chęć
przejęcia budynku krotoszyńskiego dworca
kolejowego.
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Izydorki wyróżnione
w ogólnopolskim konkursie
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Dla Patryka

26 stycznia w krotoszyńskim ratuszu przeprowadzono akcję “Zostań dawcą szpiku” dedykowaną
Patrykowi Woźnemu, 30-letniemu krotoszynianiW dniach 18 i 19 stycznia br. w Niepokalanowie (woj. mazowieckie) odbył nowi, któremu w walce z ciężką chorobą pomóc
się XIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolę- może przeszczep szpiku od niespokrewnionego
dowanie”.
dawcy.
Dwa dni wcześniej ulicami
Krotoszyna przeszli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zachęcając
do udziału w akcji. W dniu
rejestracji w krotoszyńskim
Ratuszu zapisy wszystkich
chętnych  prowadzono do godziny 16.00. Zarejestrowało

masz Dragan po przesłuchaniu
74 podmiotów artystycznych
postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. W kategorii
„schole/chóry” pierwsze miejsce zajął chór „Izydorki” z Biadek wyprzedzając chór „Fabryka Muzyki” z Kluczborka,
scholę „Kwiatki Św. Franciszka” z Namysłowa, scholę „Ave”
z Bielawy i kilkanaście innych
zespołów z całej Polski. To
kolejny wielki sukces zespołu,
który potwierdza nieprzeciętne
umiejętności wokalne członków
biadkowskiego chóru.
Klaudia Szubert
- dyrygent chóru
I oczywiście potwierdza duże
zaangażowanie w pracę z
dziećmi oraz talent muzyczno-pedagogiczny pani Klaudii
Szubert. :)                       (eliz)

fot. Małgorzata Bałęczna

ganizowanym przez bibliotekę
szkolną   oraz tamtejszą filię
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Uczestnikami nocnego
spotkania byli
u c z n i ow i e
klas
I-III.
Ws z y s t k i e
dzieci świetnie się bawiły czytając książki,
uczestnicząc
w grach, zabawach, tańcach a także
rywalizując



ze sobą w grupach podczas
układania puzzli.
W czasie przerwy w zabawach uczniowie posili się kanapkami i ciepłą herbatką. Po
posiłku wszyscy byli już gotowi, aby oglądać bajki i animowane filmy. Po ich zakończeniu, przyszedł czas na sen.  
Pierwsza nocka w bibliotece
była ciekawym doświadczeniem dla wielu uczniów.  
Uczestnicy spotkania za
udział w konkursach otrzymali nagrody książkowe, zakładki
oraz nagrody rzeczowe.
(maba, mm)

fot. Ala

oraz Sławomir Wódka, autor
tekstów, kompozytor, gitarzysta, basista, aranżer, menadżer,
instruktor muzyczny. Werdykt
jury został ogłoszony w niedzielę, 19 stycznia 2014 r. o
godz. 14.30. Zespół „Izydorki”
Szkoły Podstawowej w Biadkach otrzymał wyróżnienie.
Warto wspomnieć, że 12
stycznia br. zespół wyśpiewał
I nagrodę na XXXIV Herodiadzie w Cieszkowie.
Kolejny ogólnopolski sukces odnieśli młodzi wokaliści
z chóru „Izydorki” 25 stycznia 2014 r. Chórzyści wzięli udział w XIV Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek „Brzeskie
Kolędowanie”, który odbył się
w Brzegu (woj. opolskie). Komisja konkursowa w składzie:
Grażyna Kotecka, Marek Kudra, Grzegorz Bukowski i To-

Nocka w bibliotece
24 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie wzięli udział w spotkaniu
pt.: „Nocka w bibliotece” zor-

się 376 potencjalnych dawców
szpiku.
Akcję zorganizowała Fundacja DKMS Polska, patronat
honorowy objęli  starosta Leszek Kulka i burmistrz Julian
Jokś oraz Oddział Rejonowy
PCK  w Krotoszynie.

fot. archiwum

Organizowany na początku roku prestizowy festiwal
rokrocznie gromadzi talenty
wokalne z całej Polski. Swoje
muzyczne zgłoszenia przesłało
ponad 80 solistów i grup, organizatorzy wybrali z nich 57
uczestników.
W sobotę 18 stycznia w sali
św. Bonawentury przy Bazylice w Niepokalanowie soliści,
zespoły folklorystyczne, zespoły wokalne, schole i chóry
z całej Polski prezentowały,
już „na żywo”, po dwa utwory (kolędy, pastorałki, piosenki
świąteczne we własnych interpretacjach) licząc na wysokie
oceny jury. Komisja konkursowa pracowała w doborowym
składzie. Przewodniczącą była
znakomita wokalista, autorka tekstów i muzyki, pedagog
śpiewu estradowego, absolwentka Akademii Muzycznej
w Katowicach na wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, pedagog Szkoły Muzyki i
Jazzu im. Krzysztofa Komedy
w Warszawie – Magdalena Ptaszyńska. Skład jury uzupełnili:
Krystyna Majksner-Krzywicka, skrzypaczka, dyrygentka,
pedagog Szkoły Muzycznej I i
II stopnia w Żyrardowie, prowadząca chóry, schole i orkiestry, redaktor audycji muzycznej w Radiu Niepokalanów

Podziękowanie
W imieniu Patryka i jego narzeczonej, swoim oraz rodziny pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wykazali
ogromne serce, chęć dzielenia się życiem z drugim człowiekiem i
zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku podczas
akcji zorganizowanej 26 stycznia br. na rzecz mojego syna i innych
potrzebujących osób.
Dziękuję przede wszystkim Panu Leszkowi Kulce, Staroście Krotoszyńskiemu, za zrozumienie i pomoc w tak ciężkim dla mnie okresie życia oraz bezpośrednie zaangażowanie się w akcję na rzecz
Patryka i innych chorych, organizowaną przez Fundację DKMS
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.
Składam również podziękowanie Panu Julianowi Joksiowi, który
wraz ze Starostą objęli akcję patronatem, Panu Maciejowi Orzechowskiemu, Posłowi na Sejm PR, Pani Alicji Figurze, pracownicy
Starostwa, która koordynowała przebieg akcji, Panu Krzysztofowi
Kierzkowi, Prezesowi Oddziału PCK w Krotoszynie, Panu Piotrowi Łopaczykowi, Dyrektorowi Dalkii Krotoszyn sp. z o.o., Księdzu
Prałatowi Aleksandrowi Genderze oraz wszystkim księżom parafii
dekanatu krotoszyńskiego, Panu Pawłowi Jakubkowi, Dyrektorowi
SPZOZ w Krotoszynie, dyrektorom i nauczycielom szkół, lekarzom,
pielęgniarkom, wolontariuszom, harcerzom, młodzieży szkolnej,
która tak licznie brała udział w przemarszu, dziennikarzom prasy
lokalnej, naczelnikowi i pracownikom poczty, służbom, strażom,
przedsiębiorcom, pracownikom urzędów oraz tym wszystkim, którzy okazali otwarte serce i wykonali ogrom pracy, angażując się w
organizację i prowadzenie tej akcji.
Gorąco dziękuję Pani Joannie Mejner-Olszewskiej oraz pracownikom Fundacji DKMS za profesjonalny i sprawny przebieg tak wielkiego przedsięwzięcia.
Grzegorz Woźny, ojciec Patryka
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Wszystkiego najlepszego, pani Marianno :)
Pani Marianna Lisiak przyszła na świat sto lat temu. Urodziła się 14 stycznia 1914 roku.

Pani Marianna urodziła
troje dzieci: dwie córki i syna.
Dochowała się 10 wnucząt, 15
prawnucząt i 1 praprawnuka.
Większość z nich zjedzie się na
przyjęcie urodzinowe.

Męża Władysława poznała
w zabawnych okolicznościach.
O ich spotkaniu zadecydował
przypadek, a właściwie złamany obcas w bucie. Ta sytuacja rozbawiła nieznajomego
mężczyznę przechodzącego w
tym czasie ulicą. Zaśmiał się i
zaproponował pomoc. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności jego ojciec był szewcem.

Zaprowadził więc Mariannę
do swojego domu, gdzie but
w mig naprawiono. Młodzi
spodobali się sobie i wkrótce
potem pobrali. - O tu na ścianie jest nasze zdjęcie ślubne
- jubilatka przerywa opowieść
i wskazuje na portret. Spoglądają z niego młoda, piękna kobieta i przystojny mężczyzna.
Jednak oboje nie są w ślubnych
strojach. - Poszliśmy do ślubu
ubrani zwyczajnie, odświętnie.
Chcieliśmy się pobrać, ale nie

Dzień Babci i Dziadka w Lutogniewie

fot. archiwum

Aura nie rozpieszczała nas 21 stycznia. Wszystkim było trudno dać krok
do przodu. Było paskudnie ślisko, mimo tego na uroczystość zorganizowaną z okazji Dnia Babci i Dziadka do Domu Ludowego w Lutogniewie
seniorzy dotarli liczna grupą.

Czekały na nich dzieci klas
młodszych i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Lutogniewie, ich rodzice, nauczyciele oraz słodki poczęstunek w miłej atmosferze.

Uroczystość została zorganizowana pod auspicjami
Stowarzyszenia Teraz Lutogniew, które miesiąc wcześniej zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejszym celem

stowarzyszenia jest integracja
i aktywizacja lokalnej społeczności. Organizacja Święta
Babci i Dziadka była doskonałym tego przykładem. W
uroczystości brały udział trzy
pokolenia. Wnuki prezentowały barwny, pełen piosenek
program artystyczny, mamy
przygotowały poczęstunek, a
seniorzy świętowali. Sądząc
po ilości dobrej energii, która
rozświetlała salę nowo wyremontowanego Domu Ludowego w Lutogniewie i patrząc na
tyle uśmiechniętych twarzy,
mam nieskromną nadzieję,
że jest to wspaniały początek
działalności naszego stowarzyszenia.
Marzena Bilewicz
Prezes Stowarzyszenia
Teraz Lutogniew

mieliśmy pieniędzy. Ksiądz
udzielił nam ślubu, mówiąc, że
przyjęcie nie jest ważne. Kiedy
wychodziliśmy z kościoła, stojące tam panie obrzuciły nas
grosikami na szczęście. Wtedy zrobiliśmy to pamiątkowe
zdjęcie - wspomina.
Bliscy stulatki żartują, że
małżonkowie byli sobie przeznaczeni. Oboje urodzili się 14
stycznia 1914 roku. Z mężem
żyli dobrze i zgodnie - To samo

Stulatka nie ma ulubionych
potraw, je wszystko i wszystko
jej smakuje, jedynie za mięsem nie przepada, je go bardzo
mało. Za to codziennie na śniadanie zjada owsiankę i chleb.
Chętnie przegląda gazety. Doskonale pamięta wydarzenia
z przeszłości, nieco gorzej z
tymi bieżącymi, ale orientuje
się w codziennych realiach i
jest bardzo rozmowna.
Żegnając się z delegacją z
magistratu staruszka uśmiecha
się. - Będę was pamiętać - mó
wi.                               (mm)

Laurki dla dziadków

fot. archiwum

Pani Marianna jest bardzo
rozmowna, chętnie opowiada historię swojego życia, nie
szczędząc szczegółów. Mówi
bardzo ładnie, składnie i mocnym głosem. Zmartwieniem
staruszki jest cukrzyca, na którą choruje od 30 lat, oraz słaby
wzrok - 10 lat temu nie zdecydowała się na operację zaćmy,
a widzenie się pogorszyło. W
ubiegłym roku upadła i złamała rękę. Od tego czasu nie
porusza się o własnych siłach.
Przed upadkiem była bardzo
sprawna, potrafiła wszystko
dookoła siebie zrobić i sporo
czasu spędzała w ogrodzie, bo
to było jej ukochane zajęcie od
najmłodszych lat. - Chciałam
być ogrodnikiem - opowiada ale rodzice nie mieli pieniędzy
i nie pozwolili mi się uczyć. Nie
dane było jej spełnienie marzenia z dzieciństwa, ale kiedy

zdanie mieliśmy zawsze - podkreśla pani Marianna. - Tylko
do polityki nie pozwalał mi się
wtrącać. Pan Władysław odszedł mając 80 lat. Gdyby żył,
oboje świętowaliby swoje setne
urodziny.

tylko mogła,
poświęcała
się swemu
ulubionemu
zajęciu. Piel ę g n ow a ł a
zioła, uprawiała warzywa i owoce,
a że robiła
to
bardzo
umiejętnie,
plony były
wspaniałe.
Część z nich
sprzedawała
swego czasu na krotosz y ńskim
targu.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W dniu urodzin do Jubilatki z życzeniami wybrali się
kierowniczka krotoszyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego
Renata Pflantz oraz burmistrz
Julian Jokś.

Czułe spojrzenie, ciepłe dłonie, bajki czytane
na dobranoc, to tylko jedne
z wielu wspomnień, jakie  
przychodzą nam do głowy
na myśl o babci i dziadku.
Z okazji święta dziadków filia Biblioteki Publicznej w Benicach ogłosiła
konkurs na najładniejszą laurkę z wierszem. Prace były
tworzone dowolną techniką.

Oceniało je jury w składzie
Sylwia Paluszkiewicz i Beata Kordus. Pierwsze miejsce
zajęła Zuzanna Łagoda z kl.
I, drugie przyznano laurce
autorstwa  Huberta Jerzyka
z kl. I, jako trzeą wybrano
pracę Pawła Juńczyka z kl.
II. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie zostały
nagrodzone.
(beata)
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– Finał 2014

Zostaw 1% w gminie Krotoszyn

W tym roku zebraliśmy 43.248,45 PLN. Na tę kwotę pracowali wolontariusze nie tylko z Krotoszyna. Zduny dołożyły 9.918,43 PLN (tam się ale
działo!), Rozdrażew - 4.738,23, Nowa Wieś – 1.242,21PLN, wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej w Roszkach - 938,24 PLN.

Wielkie podziękowania za
inne formy zaangażowania w
finał WOŚP, czyli słowa uznania dla Krotoszyńskiej Grupy Militarnej – Samodzielnej
Grupy Szturmowej pod wodzą Dawida Kuzi za pokaz na
rynku, Teatru Ognia „Infernal” z Młodzieżowego Klubu
Środowiskowego Rivendell,
Państwowej Straży Pożarnej,
specjalnej grupy wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krotoszyna, Klubu
Motorowego „Ignis Ardens”,

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Bardzo miłe zaskoczenie przeżyli członkowie
sztabu, gdy wkroczyli do niego nauczyciele z Gimnazjum
nr 2 z dużą torbą pieniędzy.
Już podczas imprezy mikołajkowej młodzież tej szkoły
myślała o wsparciu Fundacji
WOŚP. Uzbierali niebagatelną
kwotę 3.143,05 PLN.

Policji i Straży Miejskiej za
doskonałą współpracę.
Szczególne podziękowania
za wykonanie ciężkiej pracy
w sztabie dla Natalii i Macieja Tarnawskich, Kasi Drygas
i Zbyszka „Zibiego” Młynarczyka, który dodatkowo śpiewał, no i za genialną grochów-

kę i białą kiełbasę od Wiesi i
Krzysia Rasiów.
Na koniec wielkie dzięki
dla wolontariuszy, bez ich pracy i zaangażowania nie miałyby sensu wszelkie imprezy,
światełka do nieba… Szacun
wielki!
Szef Sztabu
Wojciech Szuniewicz

Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe na rok 2014
Lp. / Nazwisko i imię / Wnioskodawca / Dyscyplina

Lp. / Nazwisko i imię / Wnioskodawca / Dyscyplina

1. Kaj Michał / PZW Koło PZL Krotoszyn / wędkarstwo
2. Pauter Artur / KS KROTOSZ / pływanie
3. Rozum Julia / KS KROTOSZ / pływanie
4. Powroźnik Konrad / KS KROTOSZ / pływanie
5. Mielcarek Wiktoria / KS KROTOSZ / pływanie
6. Gromski Patryk / KS KROTOSZ / pływanie
7. Kaczmarek Sebastian / UKS POLON / piłka siatkowa
plażowa
8. Kuś Emanuel / UKS POLON / piłka siatkowa
9. Kubicki Tobiasz / UKS POLON / piłka siatkowa
10. Kurek Tomasz / UKS POLON / piłka siatkowa
11. Wawrzyniak Kacper / UKS POLON / piłka siatkowa
12. Robakowski Jakub / UKS PIAST / piłka siatkowa
13. Fabiś Oskar / UKS PIAST / piłka siatkowa
14. Klonowski Adrian / UKS PIAST / piłka siatkowa
15. Sobkowiak Jakub / UKS PIAST / piłka siatkowa
16. Śnieciński Patryk / UKS PIAST / piłka siatkowa
17. Pestka Michał / UKS PIAST / piłka siatkowa
18. Plewa Adrian / UKS PIAST / piłka siatkowa
19. Czwojdziński Piotr / UKS PIAST / piłka siatkowa
20. Pomirski Daniel / UKS PIAST / piłka siatkowa
21. Kostka Kacper / UKS PIAST / piłka siatkowa
22. Foltynowicz Patryk / UKS PIAST / piłka siatkowa
23. Robakowska Olimpia / TAR / sumo
24. Ostój Wiktoria / TAR / sumo
25. Konieczny Mateusz / TAR / sumo
26. Rozum Aleksandra / TAR / sumo
27. Rozum Marina / TAR / sumo
28. Bitner Konrad / TAR / sumo

29. Rozum Aron / TAR / sumo
30. Dymarski Krzysztof / KKS ASTRA / piłka nożna
31. Machowski Oskar / KKS ASTRA / piłka nożna
32. Ludwiczak Oliwia / KKS ASTRA / piłka siatkowa
33. Basińska Marcelina / KKS ASTRA / piłka siatkowa
34. Grunek Martin / ASW „NIPPON” / karate
35. Kujawski Artur / ASW „NIPPON” / karate
36. Kaźmierczak Damian / ASW „NIPPON” / karate
37. Bielawski Piotr / ASW „NIPPON” / karate
38. Bielski Dawid / ASW „NIPPON” / karate
39. Grenda Fryderyk / ASW „NIPPON” / karate
40. Kaźmierczak Dawid / ASW „NIPPON” / karate
41. Zieliński Samuel / ASW „NIPPON” / karate
42. Lechel Kamil / ASW „NIPPON” / karate
43. Fortuniak Dawid / ASW „NIPPON” / karate
44. Radojewski Mateusz / Krotoszyńskie Towarzystwo
Piłki Siatkowej / piłka siatkowa plażowa
45. Malinowski Radosław / KS KROTOSZ / tenis stołowy
46. Niedzwiedzki Wojciech / KS KROTOSZ / tenis stołowy
47. Durajczyk Tomasz / KS KROTOSZ / tenis stołowy
48. Korzybski Adrian / KS KROTOSZ / tenis stołowy
49. Baran Robert / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
50. Filipczak Mateusz / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
51. Filipczak Adam / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
52. Słowiński Adam / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
53. Setecki Dawid / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
54. Wojtkowski Szymon / Burmistrz Krotoszyna / zapasy
55. Chołodecki Tomasz / Burmistrz Krotoszyna / zapasy



Lista organizacji pożytku publicznego działających na terenie
gminy Krotoszyn lub osób z gminy Krotoszyn, na które można
przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2013.
* KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
* KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą”
- cel: 7079 Wojciechowska Joanna
- cel: 6717 Grabowski Michał
- cel: 6222 Rogowska Magdalena
- cel: 6860 Brylewska Dominika
- cel: 7243 Czubak Sława Bernadetta
- cel: 7607 Zawodna Olga
- cel: 11965 Stefański Gabriel
- cel: 11448 Szymczak Patrycja
* KRS 0000027109 - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Krotoszynie
* KRS 0000322302 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny - cel: TPD Krotoszyn
* KRS 0000234447 - Krotoszyński Klub “Amazonki”
* KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
* KRS 0000074145 - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski - cel: Koło
Krotoszyn
* KRS 0000012471 - Lions Club Krotoszyn
* KRS 0000137358 - Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, cel:
LKS „Ceramik” Krotoszyn
* KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie
* KRS 0000005943 - Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła
* KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzyż - cel: Krotoszyn
* KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - cel: Koło
Krotoszyn
* KRS 0000116212 - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej miejscowości
* KRS 0000266321 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska cel: Hufiec Krotoszyn
* KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
“Przyjazna Szkoła”
    - cel: nr ident. 600000058812 - Przedszkole nr 3 w Krotoszynie
    - cel: nr ident. 092900000251 - Szkoła Podstawowa w Biadkach
    - cel: nr ident. 500000051825 - Szkoła Podstawowa w Gorzupi
    - cel: nr ident. 500000051827 - Szkoła Podstawowa w Roszkach
    - cel: nr ident. 500000051836 - Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie
    - cel: nr ident. 092900153952 - Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie  
    - cel: nr ident. 092900155202 - Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie
    - cel: nr ident. 092900000806 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
    - cel: nr ident. 092900152162 - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
* KRS 0000069890 - Fundacja “Balian Sport” - cel: dla Grzegorz Szczepaniak

Organizacje z powiatu krotoszyńskiego
* KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy “Spartakus”   [Koźmin Wlkp.]
* KRS 0000300898 - Stowarzyszenie Motylek na rzecz dzieci specjalnej troski w
Konarzewie
* KRS 0000331288 - Fundacja wspierania osób niepełnosprawnych “Iskierka nadziei”   [Zduny]
Ważne! Dopisek w rubryce “Cel szczegółowy” PIT-u skieruje Twój 1% podatku na
wskazany cel.

* Opis pól w deklaracjach PIT:
- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP - nie
więcej jak 1% podatku należnego
- Cel szczegółowy: uszczegółowienie adresata lub celu na który zostanie przekazana darowizna 1%
- Wyrażam zgodę: wyrażenie zgody na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych o darczyńcy tj. imienia i nazwiska, adresu podatnika (przekazującego 1%) oraz wysokości kwoty przekazanej.
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Pływali w Poznaniu

Zwycięzcy z Ósemki

18 i 19 stycznia br. pływacy KS
Krotosz startowali w Poznaniu w
Międzynarodowych Zawodach Pływackich Sheraton Poznań Hotel. W
zawodach startowali zawodnicy z 82
klubów, między innymi z Rosji, Białorusi, Niemiec oraz Polski (Warszawy,
Łodzi, Bydgoszczy, Szczecina), licznie
stawiły się drużyny z Wielkopolski. Po
dwóch dniach zmagań krotoszynianie
wywalczyli 19 medali.
  
Wyniki:
Adrian Gromski:
I miejsce na 100m stylem dowolnym
I miejsce na 50m stylem dowolnym
II miejsce na 50m stylem klasycznym
II miejsce na 100m stylem zmiennym
II miejsce na 50m stylem grzbietowym

fot. archiwum

ciowy Gracz) został uczeń SP
8 – Adam Marszałek. Wyróżnienia otrzymali także Kacper
Podsadny z SP 8 Krotoszyn
, Igor Tysiak z SP 7 i Wojtek
Wałęsiak z UKS Piast Krotoszyn. Najmłodszym zawodnikiem zawodów był Igor Tysiak
z SP 7.
Turniej odbył się dzięki
wsparciu finansowemu i rzeczowemu Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.
Kolejność końcowa turnieju:
1. SP 8 Krotoszyn I
2. UKS Dwójka Milicz I
3. SP 18 Kalisz I

Patryk Gromski:
II miejsce na 200m stylem klasycznym
III miejsce na 100m stylem zmiennym
III miejsce na 50m stylem klasycznym
III miejsce na 100 m stylem dowolnym
III miejsce na 50m stylem dowolnym

fot. archiwum

18 stycznia br. Szkoła Podstawowa nr 8 i UKS Polon
Krotoszyn zorganizowali Noworoczny Turniej o Puchar
Burmistrza Krotoszyna w Minisiatkówce Chłopców.
Do udziału w turnieju zgłosiły się zespoły: UKS Dwójka
Milicz, SP 7 Krotoszyn, SP 18
Kalisz, UKS Piast Krotoszyn
oraz gospodarze turnieju uczniowie Szkoły Podstawowej nr
8. W zawodach wzięło udział
łącznie 12 drużyn chłopców z
rocznika 2003 i młodszych.
Uczestników podzielono na
dwie grupy i grano jeden set
do 25 punktów. W wyniku eliminacji w grupach wyłoniono
zespoły, które trafiły do półfinału. Zwycięzcy tych spotkań
spotkali się w finale. Drużyna
gospodarzy przebrnęła przez
eliminacje bez straty seta i
w półfinale spotkała się z 18
Kalisz II wygrywając do 17.
W finale zawodnicy Ósemki
spotkali się z zespołem UKS
Dwójka Milicz i zwyciężyli
25-16. Miejsce trzecie zajęła
drużyna SP 18 Kalisz I.
Podczas turnieju przyznano
nagroduy indywidualne. MVP
turnieju (z ang. Most Valuable
Player — Najbardziej Wartoś-

4. SP 18 Kalisz II
5. UKS Piast Krotoszyn I
6. SP 8 Krotoszyn II
7. SP 7 Krotoszyn I
8. UKS Dwójka Milicz II
9. UKS Piast Krotoszyn II
10. SP 18 Kalisz III
11. SP 7 Krotoszyn II
12. UKS Dwójka Milicz III

Julia Ścislak:
I miejsce na 200m stylem klasycznym
II miejsce na 100m stylem zmiennym
III miejsce na 50m stylem klasycznym
Julia Rozum:
II miejsce na 100m stylem klasycznym

SP 8 Krotoszyn I – Adam
Marszałek, Kacper Podsadny i
Mikołaj Stefański
SP 8 Krotoszyn II –Patryk
Czeszyk, Mateusz Skrzypczak
i Krzysztof Marszałek.
Trener : Maciej Parczyński
(słchle)

Turniej tenisa stołowego w Bożacinie
W niedzielę, 12 stycznia br. w sali Domu
Rolnika w Bożacinie odbył się XVIII puchar
LZS Bożacin w tenisie stołowym. Turniej
rozegrano w trzech kategoriach wiekowych
oraz w grze podwójnej, w której wystartowało 31 zawodników i 8 par deblowych. Najlepszym trzem zawodnikom w każdej kategorii
wręczono puchary, czwarty otrzymał nagrodę
rzeczową.

Artur Pauter: III miejsce na 200m stylem
klasycznym
Miłosz Brdys: III miejsce na 100m stylem
klasycznym
Konrad Powroźnik: I miejsce na 200m stylem motylkowym
(fig)

Zawody dla uczczenia rocznic historycznych
26 stycznia z okazji 69. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna oraz 95. rocznicy
wybuchu powstania wielkopolskiego
odbyły się otwarte zawody strzeleckie z
broni pneumatycznej.
Zawodników klasyfikowano drużynowo i indywidualnie w kategoriach: szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz seniorów. Łącznie
sklasyfikowano 9
drużyn i 43 zawodników.

kun Edward Jokiel,
2. ZSP 2 Dawid Misiak, Dominik Dymarski, Anna Glinkowska, opiekun Jacek
Krzekotowski
Indywidualnie: 1. Błażej Jędrkowiak,
2.Krzysztof Snela 3.Łukasz Sztuder
wszyscy I LO Krotoszyn

Wyniki zawodów

fot. archiwum

Szkoły podstawowe – drużynowo
1. SP 3 Krotoszyn:
Wiktor
Głodas,
Jakub Ciesielski,
Przemysław Ratajczak, opiekun Benia Frąszczak,
2. SP 1 Krotoszyn:
Monika Jadczak,
Artur Pauter, Marika Baran, opiekun
Wiesław Wciórka,
3. SP 4 Krotoszyn:
Jacek i Marcin Augustyniak, Jakub Jopek, opiekun Sławomir Kramarz
Indywidualnie: 1. Monika Jadczak SP1,
2.Martyna Wasielak SP4, 3.Jacek Augustyniak SP 4
fot. archiwum

Wyniki
kategoria dziewcząt
1. Dominika Szczotka - Bożacin
2. Paulina Robak - Bożacin
3. Julia Talaga - Wielowieś
4. Anastazja Brylewska - Bożacin
kategoria seniorów
1. Henryk Kurzawski - Piwniczanka Krotoszyn
2. Tomasz Nowakowski - Roszki
3. Zbyszek Kostka  - Bożacin
4. KrystianPolowczyk  - Bożacin
kategoria kadetów
1. Dominik Talaga - Wronów
2. Bartosz Nowakowski - Roszki
3. Jakub Kubiak - Roszki
4. Kacper Klonowski - Wielowieś
O nagrody Gazety internetowej “iKrotoszyn”
Seniorzy / Szczotka Dominika - Kurzawski

III miejsce na 100m stylem zmiennym
III miejsce na 50m stylem klasycznym

Henryk 3:0
Kadeci / Talaga Dominik - Talaga Julia 3:0
Gry podwójne o Puchar firmy “Wit-pasz” z Krotoszyna
1 Szczotka Dominika - Sobański Mirosław
2 Robak Paulina - Kurzawski Henryk
3 Polowczyk Krystian - Robak Paweł
4 Nowakowski Tomasz - Kostka Zbyszek
(przyb)

Gimnazja
1. G-2: Norbert Aleksandrzak, Jakub
Klauza, Patryk Kulawski, opiekun Tomasz Klimek,
2. G-3: Kinga Ostój, Joanna Robakowska, Dawid Kaźmierczak, opiekun Jacek
Paszkier,
3. G-1: Sebastian Szulc, Wiktor Wróblewski, Emanuel Ratajczyk, opiekun
Wiesław Wciórka .
Indywidualnie: 1. Norbert Aleksandrzak
G2, 2. Joanna Robakowska G3, 3. Emanuel Ratajczyk G1
Szkoły ponadgimnazjalne
1. I LO Krotoszyn Błażej Jędrkowiak,
Krzysztof Snela, Michał Zmyślony, opie-

Pistolet pneumatyczny open: 1.Azgier
Antoni CSiR, 2.Wasielak Robert CSiR,
3.Sztuder Łukasz ILO
Turniej 1 strzału: 1.Robert Wasielak
CSiR przed Anną Glinkowską, Gim 4
Turniej lotek: 1.Antoni Azgier CSiR przed
Arturem Pauterem SP 1
W Grand Prix rzutów lotkami za rok
2013r. uczestniczyło 6 zawodników. Wygrała Monika Jadczak SP1 przed Arturem Pauterem SP1 i Martyną Wasielak
SP4.
Na zakończenie zawodów Miłosz Zwierzyk, radny i asystent posła
M.Orzechowskiego, oraz prezes ZP
LOK wręczyli najlepszym zawodnikom
puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju przy
finansowym wsparciu posła Macieja
Orzechowskiego i Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie
Antoni Azgier
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W pierwszym i w drugim
tygodniu ferii zapraszamy
również na poranne seanse
filmów animowanych:
4 - 7.02.2014 r., godz. 9.30
– Królowa Śniegu, film ros.animowany, 2D, 80 minut
10 - 14.02.2014 r., godz. 9.30 –
Robaczki z Zaginionej Doliny,
belg-francuski film animowany,
2D, 82 minuty

26 stycznia w “Przedwiośniu” po raz trzeci odbył się
koncert charytatywny “VIP-y
Śpiewają”. Dla widowni zebranej w sali kinowej zaśpiewali:
dzieci z ZS nr 1 z OI z Katarzyną Tomczyk, szefową Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły
na Parcelkach, europoseł
Andrzej
Grzyb, poseł Piotr
Walkowski, radny
sejmiku wojewódzkiego
Krzysztof
Grabowski,
radny miejski Cezary Grenda, radni powiatowi:
Sławomira Fedorowicz, Przemysław Jędrkowiak, Andrzej
Piesyk, ks. Krzysztof Śliczny,
szef wydziału promocji UM
Jacek Kępa z wydziałem oraz
dyrektorki przedszkoli: Julita



tur nusu
rehabilit a c y jn o wypoczynkowego
dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie.
Organizatorem koncertu
było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach,

współorganizatorem Krotoszyński Ośrodek Kultury.
(mm)

Ferie zimowe z książką i piłką
3.02.2014 godz. 11.00 - ,,Książka to sposób na nudę”- kurs szybkiego czytania i technik uczenia się,
prowadzi Justyna Klimek.
4.02.2014 godz. 11.00 - „Roztańczone ferie” – nauka tańca, prowadzi Aleksandra Drygas, instruktorka
tańca KOK
5.02.2014 godz. 11.00 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” - spotkanie w Centrum Fitness „Gladiator”
prowadzi Anna Kaj, instruktorka
fitness.

6.02.2014 godz.11.00 – 16.00
- „Komputerowy świat” – dzień komputerów w bibliotece – organizuje
firma komputerowa Hardbit, prezentacja najnowszych gier na CD,
konkursy, oglądanie filmów i bajek
na dużym ekranie.
7.02.2014 godz. 11.00 - „Ferie
z bezpiecznym przejazdem”, spotkanie z przedstawicielami Polskich
Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.,
prowadzi Jarosław Chmielarz.
10.02.2014 godz. 10.00 - “Upra-

wianie sportu sposobem na zdrowie” – prowadzi Łukasz Rabenda
– specjalista ds. BHP.
11.02.2014 godz. 11.00 - Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z
Krakowa: ,,Tajemnica zaginionych
liter”.
12.02.2014 godz. 11.00 - Wydawnictwo Mind&Dream - interaktywne warsztaty literackie prowadzi
autor cyklu bajek dla dzieci Michał
Zawadka.
13.02.2014 godz. 17.00 - „W

świecie dam i rycerzy”– spotkanie
z Bractwem Rycerskim Ziemi Kaliskiej Poczet Wierzbięty z Krotoszyna.
14.02.2014 godz. 11.00 - „Sałatkowy zawrót głowy” - spotkanie z
kucharzami Damianem Paszkiem i
Alą Mocydlarz z restauracji Cristal.
Zapisy i szczegółowe informacje w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej, telefon 62 725 27 83 i na www.
biblioteka.krotoszyn.pl
(red.)

Mistrz sportowy w Gorzupi
Brązowy medalista
Mistrzostw Świata
w Chorwacji, mistrz
i wicemistrz Polski,
brązowy medalista
mistrzostw Polski
- to tylko niektóre z
osiągnięć gościa, który odwiedził Szkołę
Podstawową w Gorzupi w poniedziałek
27 stycznia 2014 roku. Mowa o
Bartłomieju Jaszce, wielokrot-

Nożna w ferie
Centrum Sportu i Rekreacji
„Wodnik” zaprasza w pierwszy
tydzień ferii dzieci ze szkół podstawowych na sportowe rozgrywki do hali sportowej przy
ul. Młyńskiej. Zajęcia trwają
od 9.00 do 12.00, prowadzone

Janicka-Burzyńska, Arleta Jaśkowiak, Renata
Kmieciak, Małgorzata
Śniecińska i Zofia Walkowiak.
VIP-om akompaniował zespół pod dyrekcją Marka Raczyckiego.
Pieniądze z zakupionych
biletów oraz te pozyskane podczas licytacji przeprowadzonej w trakcie koncertu zostaną przekazane na organizację

fot.Ala

W pierwszy tydzień ferii zapraszamy na zajęcia do Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
3 lutego - warsztaty taneczne Zumba Kids, godz. 10.00
– 11.00, sala baletowa KOK,
wiek dzieci: od 6 lat, prowadzi
Aleksandra Drygas.
4 lutego – warsztaty wokalne
- praca z mikrofonem, godz.
10.00 – 11.00, sala kameralna
KOK, wiek dzieci: od 7 lat, prowadzi Izabella Piasna.
5 lutego – niespodzianka,
godz. 10.00 - 12.00, wiek dzieci: od 6 lat, prowadzi instruktor
KOK.
6 lutego – warsztaty plastyczne tworzenia i malowania tła
do zdjęć, godz. 10.00 - 12.00,
wiek dzieci: od 5 lat, prowadzi
Beata Ulbrych.
7 lutego - zabawy ruchowe i
przebieranki - każde dziecko
przynosi strój karnawałowy lub
przebranie, przebrań można
zabrać więcej, godz. 10.00 11.00, prowadzi Lidia Saracen,
wiek dzieci: od 5 lat. W godz.
11.00 – 12.00 – sesja zdjęciowa w strojach, prowadzi
Maciej Karolewski + instruktor
wewnętrzny.
Zapisy na poszczególne lub
wszystkie warsztaty odbywające się w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury - Lidia Saracen - 691-188-348 lub 512014-365.

Zaśpiewali charytatywnie
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci podczas ferii zimowych do
skorzystania ze specjalnej
oferty zajęć.

są bez zapisów, odpłatność za
dziecko wynosi 2 zł. Uczestnicy
będą ćwiczyli codziennie grę w
piłkę nożną, która zostanie podsumowana w piątek miniturniejem piłkarskim. Kontakt tel. 603
884 681 lub 600 242 502.

nym reprezentancie
Polski w piłce ręcznej,
zawodniku niemieckiej drużyny Füchse
Berlin.
Pochodzący z
Ostrowa Wielkopolskiego szczypiornista
pojawił się w gorzupskiej szkole na zaproszenie pani dyrektor
Aldony Paszek. Wykorzystał
dwa dni urlopu i wraz z małżonką przyjechał do jej kuzynostwa, które mieszka w Gorzupi.
Po krótkim powitaniu nadszedł
czas na spotkanie z uczniami.
Pan Bartek z uwagą wysłuchał
przygotowanej specjalnie na tę
okazję prezentacji multimedialnej. Mogliśmy się z niej dowiedzieć wielu ciekawych informacji o życiu naszego bohatera.
Ciekawostki wzbogacone zostały przez zdjęcia i filmy. Wszysy-

cy byli pod
wrażeniem
„multimedialnego
CV” naszego zawodnika.
A potem
zrobiło się
g wa r n ie:
Po co zawodnikom
klej? Który
bramkarz jest lepszy: Szmal
czy Wyszomirski? Czy Pan
kocha piłkę ręczną? Dlaczego
przegraliśmy mecz z Francją?
Takie i inne pytania zadawali
uczniowie gorzupskiej podstawówki rozgrywającemu kadry
narodowej. Na wszystkie udzielił wyczerpującej odpowiedzi.
Bartłomiej Jaszka podarował
szkole koszulkę kadry polskich
szczypiornistów z autografami
fot. archiwum

Ferie w KOK

www.is.krotoszyn.pl

wszystkich reprezentantów. W
rewanżu otrzymał pamiątkowy
dyplom z podziękowaniem za
udział w spotkaniu. Były zawodnik Ostrovii i Zagłębia Lubin rozdawał również autografy
i pozował do zdjęć z najmłodszymi oraz kadra nauczycielską.
Dziękujemy Panu Bartkowi za
odwiedziny i życzymy dalszych
sukcesów klubowych i reprezentacyjnych.              W.Jasiak

