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Krotoszyńska Biblioteka Publiczna uczestniczy w plebiscycie internetoDyrektorki
krotoszyńskich
przedszkoli podczas koncertu charytawym, pomóżmy jej swoimi głosami. Więcej informa
cji na s.
2
tywnego VIP-y śpiewają spiewają – więcej o koncercie na s. 8

Rynek się zmienia

Przypominamy
wszystkim mieszkańcom Krotoszyna, którzy jeszcze
nie rozliczyli się
podatku dochodowego za rok 2013,
że na miejskiej
stronie internetowej www.krotoszyn.pl, w zakładce „Polecamy”, umieszczona została lista
organizacji pożytku publicznego oraz osób potrzebujących wsparcia finansowego i zgłoszonych do specjalnych fundacji.
Możemy im przekazać 1-procentowy odpis
podatkowy. W dalszym ciągu też redakcja portalu miejskiego jest gotowa dopisać do tej listy
kolejne osoby z fundacji lub stowarzyszenia, jeśli jeszcze się nie zgłosiły.                           (red.)

Rewitalizacja krotoszyńskiej starówki
prowadzona jest z dużą intensywności, co
można osobiście sprawdzić podczas pobytu w Rynku i w jego okolicach. Wykonano
już większość prac na ulicy Klasztornej i
pl. Jana Pawła II. Na ukończeniu są roboty
na Zdunowskiej.
Największe natężenie robót widać na
Rynku, gdzie po wykonaniu kanalizacji
i wodociągu, prowadzone są prace nawierzchniowe. Dobiegła końca kanalizacja wschodniej strony placu, trwa podłączanie sieci z ulic Kaliskiej i Kościuszki.
Niestety, wiąże się to z utrudnieniami dla
ruchu kołowego i pieszego. Na ratuszu
wymieniono już dachówkę na ponad połowie dachu i rozpoczęto czyszczenie elewacji wykonanej z piaskowca.
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Wykonawfot. Wojciech Wierciński

Podaruj 1 %

fot. Marlena Nabzdyk

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU KROTOSZYŃSKIEGO

ca dokłada starań, by były one jak  najmniej uciążliwe, był możliwy przejazd przez Rynek i utrzymane
miejsca parkingowe.
(ww)
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15 marca w kinie odbędą się eliminacje
do czwartej edycji konkursu Krotoszyńskie Talenty. Finał przeglądu uzdolnionej
młodzieży zaplanowano na 12 kwietnia.
16 marca Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w Memoriale Aleksandra Talarczyka w
strzelaniu z broni pneumatycznej: karabinu i pistoletu. Zawody przeprowadzone zostaną w klasyfikacji drużynowej
(młodzież szkolna) i indywidualnej w kat
młodzik, junior młodszy, junior i senior.
Zawody odbędą się 16 marca na strzelnicy LOK przy ul. Młyńskiej 2b w godz
10.00 – 12.00. Zapisy w dniu zawodów
w godz 9.45 – 11.00.
19 marca o godz 17.00 Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo
Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zapraszają do budynku książnicy
na wykład krotoszynianina dra Jacka
Kępy pt. „Budenbrookowie i kryzys
światopoglądu mieszczańskiego”. Jest
to drugi wykład tego samego autora z
cyklu poświęconego niemieckiemu pisarzowi Tomaszowi Mannowi.
W sobotę 22 marca o godz. 19.00 na
dworcu kolejowym w Krotoszynie odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej
młodej krotoszynianki Zuzanny Nadziei
pt. “Zamieszkiwanie Współwłasne”.
Wystawa jest podsumowaniem projektu
realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” w partnerstwie z
Fundacją LOTTO Milion Marzeń.

Ważne telefony
Centrala:
Faks 		
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
		
Straż Miejska

62 725 42 01
62 725 34 36
62 722 74 58
62 722 74 14
62 722 74 51
62 722 74 07
62 722 74 57

Burmistrz Julian Jokś przyj muje interesantów we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia
Jamka przyjmuje interesantów we wtorki
w godz. 14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe
62 725 42 56
		
62 725 42 57
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 			



62 725 19 00
999
998
997

Koncertowy luty

Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera informuje, że projekt pt.
Rodzinne czytanie w Klubie
Mam został zarekomendowany przez kapitułę konkursu
grantowego, organizowanego
w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny”, do dalszego

W lutym Krotoszyński Ośrodek Kultury zaserwował mieszkańcom kolejną porcję ciekawych
wydarzeń muzycznych.

etapu oceny. Dlatego prosimy
o głosy wsparcia dla dzieci z
naszego powiatu.
http://grywalizacja.wolontariatrodzinny.pl/projekty
- MAŁY GRANT - DRUGI
RZĄD - DRUGI FILMIK OD

LEWEJ
Głosować może każdy internauta po wcześniejszym
zalogowaniu się przez portal Facebook, Google+ bądź
też po zarejestrowaniu się w
systemie na stronie. Obok
każdego filmu znajduje się
licznik głosów. Aby zagłosować na projekt,
każdy
internauta musi oddać dokładnie
3 głosy – czyli
aby zagłosować
na nasz projekt,
internauta musi
zagłosować
jednocześnie na
dwa inne filmiki.
Głosować
można
tylko
raz na 24 godziny, można oddać np. jeden głos na projekt
w kat. “duży grant”, a dwa na
projekty w kat. “mały grant”
itd.   Głosowanie trwa do 26
marca, do godziny 18.00.
(marl)

Wyprawa po kotki
5 marca grupa rowerowa stowarzyszenia
,,Razem’’ wyruszyła na
trasę Krotoszyn – Benice – Bożacin – Krotoszyn. Rowerzyści odwiedzili chatę ekologiczną,
narwali
wierzbowych
kotków i pełni wiosennego animuszu wrócili do
domu. Zapraszamy zawsze w
czwartki o godz.10.00, zbiórka przy starostwie. Ruszaj w

trasę siostro,bracie tam moc
zdrowia czeka na Cię.
E.Gasztka

Praktykanci w “Maciusiu”
W dniach 17 – 19 lutego
po raz kolejny gościliśmy w
naszym przedszkolu grupę uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Krotoszynie oraz uczniów z
ich partnerskiej szkoły z Berfusbildende Schulen Lingen.
Młodzież w tych dniach, realizując program praktyk zawodowych, aktywnie włączała się w proponowane przez
nauczycielki grup zabawy i

sytuacje edukacyjne. Chętnie
wspierała dziecięce działania,
mieliśmy przyjemność poznać
młodych ludzi pełnych ciepła i
życzliwości. Było to bogate w
doświadczenia spotkanie zarówno dla dzieci, nauczycieli,
jak i mamy nadzieję, uczniów.
Kolejny raz praktyka pokazała, że w sytuacji zabawy i dobrych chęci bariera językowa
nie istnieje.
D.L.

fot. Maciej Karolewski

W piątek 14 marca o godz. 18.00 galeria Refektarz zaprasza na wernisaż
wystawy fotografii Radka Nowackiego
pt. “From SCOTLAND To HOMELAND
- The Scots DNA”. Radek Nowacki to
znany fotograf i dziennikarz, członek
International Federation of Journalists i
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
specjalizujący się w fotografii prasowej,
portretowej i dokumentalnej. Więcej na
stronie internetowej: http://kok.krotoszyn.pl

Głosuj na naszą bibliotekę

fot. archiwum

Od 10 marca w holu Ratusza czynna
jest wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego KREATURA, czyli Kreatywna Kultura, który po raz pierwszy
w tym roku zorganizował Krotoszyński
Ośrodek Kultury. Wystawa wcześniej
eksponowana była w holu kina Przedwiośnie.

fot. Marlena Nabzdyk

Obecność obowiązkowa
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Niemalże w ciągu jednego
tygodnia odbyły się trzy różne
gatunkowo muzyczne imprezy,
z których dwie były kolejnymi
edycjami odbywającymi się w
Krotoszynie.
14 lutego w galerii Refektarz
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert dwóch
zespołów muzyki dawnej.
Były to zespoły: „Tiboryus” ze
Świeradowa Zdroju pod kierunkiem Ryszarda Dominika
Dembińskiego oraz „Piccolo” z
Gdańska pod kierunkiem Magdaleny Warżawy. Fantastyczni
wykonawcy, jedni z najmłodszych ustestników tegorocznego 36. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola
Cantorum Kalisz 2014, w ramach którego po raz pierwszy
mogliśmy ich usłyszeć właśnie
w Krotoszynie.
Publiczność jak zwykle dopisała i dała sie ponieść dawnym muzycznym klimatom.
Sprzyja temu akustyka dawnego refektarza trynitarzy, zwykle trudna dla innych gatunków
muzyki, ale w tym przypadku
sprawdza sie doskonale. Słuchacze nagrodzili wykonawców brawami i wyklaskali bisy.
Organiztorem koncertu było
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, partnerem wydarzenia
- Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Następny koncert odbył się
20 lutego br. Pochodzący z Mysłowic zespół “Natalie Loves
You” jest właśnie w trakcie trasy promującej swoją pierwszą
płytę. Herbaciarnia Camellia w
Krotoszynie była jednym z jej
przystanków... Charyzma lider-

ki Natalii Baranowskiej, grającej na kilku czarodziejskich instrumentach, wraz z zespołem
zabrała nas podczas koncertu
do miejsc magicznych. Przy
wirujących dźwiękach cyrków
i karuzel opowiedzieli wiele
baśniowych historii o wzlotach i upadkach, gdzie słowa to
kłamstwa, a muzyka to wabik.
Organizatorami koncertu byli:
Krotoszyński Ośrodek Kultury
oraz herbaciarnia Camellia.
W piątkowy wieczór 21 lutego br. w sali Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się koncert prezentujący i promujący
m.in. krotoszyńską scenę rap.
To już trzecie urodziny portalu
KnRap.pl, który zajmuje się rapem już nie tylko z Krotoszyna, ale także z Jarocina, Ostrowa Wlkp. czy Środy Wlkp.
Podczas tegorocznej edycji
zaprezentowało się kilkunastu
artystów krotoszyńskiej sceny:
SPW, Vally, Sigma NGWM,
NUW, K6, Skapa Squad z Ostrowa oraz zaproszeni goście:
KęKę, Kotzi, Dj VaZee. Publiczność na urodzinach Knrap-u nigdy nie zawodzi i nie
inaczej było tym razem. Ponad
sto osób bawiło się pod sceną,
na której co kilkadziesiąt minut występował inny skład.
Około godz. 22.30 pojawiły
się gwiazdy wieczoru: raperzy
KęKę i Kotzi oraz Dj VaZee,
którzy stworzyli w sali KOKu gorącą atmosferę. Koncert
zakończył się przed północą.
Organizatorami koncertu byli:
Krotoszyński Ośrodek Kultury,
Stowarzyszenie Twoja Alternatywa oraz artyści z KnRap-u.

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pok. 46,
www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Skład: Intelis Media, druk: Agora Piła. Redakcja nie zwraca
tekstów niezamówionych.
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KrotoFEST 2014

Stowarzyszenia pod lupą

Z pytań do burmistrza

Na posiedzeniu Komisji
Społecznej w dniu 20 lutego
radni zapoznali się z działalnością stowarzyszeń wspierających placówki oświatowe.
Materiał omówił wiceburmistrz Ryszard Czuszke. W
przygotowanym dla radnych
materiale znalazły się informacje na temat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły na Parcelkach przy Zespole Szkół nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Stowarzyszenia Przyjaciół „Ósemki”
przy Szkole Podstawowej nr

8, Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły na Błoniu przy Zespole Szkół nr 2 z OI, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Edukacji Dzieci i Młodzieży
„Copernicus” przy Gimnazjum nr 2, Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły „G-4”, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie
przy SP Świnków.
Podczas posiedzenia radni
zaopiniowali projekty uchwał,
które znajdowały się w porządku obrad   lutowej sesji
Rady Miejskiej.
(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

O Krotofeście
na Radzie Pożytku Publicznego

25 lutego w siedzibie Centrum Koordynacyjno–Informacyjnego odbyło się spotkanie Rady Pożytku Publicznego,
na którym omówiono sprawę
uruchomienia podstrony internetowej Krotoszyna dla organizacji pozarządowych, stan
przygotowań do tegorocznego
KrotoFESTU i wstępne wyniki konkursu na inicjatywę lokalną. Rozważano możliwość
udziału w imprezie stowarzyszeń spoza gminy Krotoszyn
oraz perspektywy współpracy
z firmami.
W spotkaniu uczestniczyli:
Joanna Jarocka z Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego,
Lucyna Korsak ze Stowarzy-

szenia Szansa, Ilona Mikołajczyk ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły G4, Krzysztof
Manista, szef Rady Pożytku
Publicznego, Stowarzyszenie
Twoja Alternatywa, Ryszard
Czuszke, wiceburmistrz Krotoszyna, Ryszard Łopaczyk z
Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej, Paweł Kaczmarek z Warsztatu Terapii
Zajęciowej, Norbert Jan Duczmal ze Stowarzyszenia Klubu
Motocyklowego Ignis Ardens,
Jacek Kępa - naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej
UM w Krotoszynie.
(jakep)

Dziesiątki stoisk organizacji pozarządowych? Dobiegającą ze sceny muzykę i śpiew?
Oficjalną prezentację nowego
logo? Pociąg pełen turystów?
Konkursy i turnieje dla młodych ludzi, którzy z uśmiechem odbierali nagrody ufundowane przez krotoszyńskie
firmy?
Wszystkie te atrakcje chcemy powtórzyć także w roku
2014. Tym razem dobrosąsiedzkie relacje będziemy
umacniać 31 maja w centrum
miasta, najprawdopodobniej
w parku miejskim im. Wojska
Polskiego, pamiętając przede
wszystkim o naszych dzieciach, które następnego dnia
będą obchodziły swoje święto. Na dotychczasowych spotkaniach przygotowawczych

powstał zarys naszego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję
zobaczyć nie tylko wszystkich
ubiegłorocznych uczestników,
ale także nowe stowarzyszenia i nowe firmy. Będziemy
się cieszyć, jeśli naszymi gośćmi staną się podmioty z sąsiednich gmin.
Planujemy występy artystyczne, zabawy dla najmłodszych, konkursy dla młodzieży
i wystawę dzieł sztuki, połączoną z ich licytacją na cele
charytatywne.
Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
na spotkanie organizacyjne w
dniu 11 marca o godzinie 17.00
do siedziby Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego na
ulicy Zdunowskiej 12.
(jakep)

Uchwały na sesji
Krotoszyńscy radni podczas lutowej sesji podjęli między innymi uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Krotoszyńskiemu
w 2014 r. Kwotą 63 574 zł dofinansowano wydatki związane
z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Pieniądze te przeznaczone zostaną   na udzielanie
pomocy
psychospołecz nej
i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, oraz na
realizację zadań
z zakresu przeciwd z ia ła n ia
przemocy w rodzinie.
Uchwały podjęte na sesji
lutowej:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu systemowego pn. „Czas na
zmiany” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w sprawie zmiany uchwały
nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
30 stycznia 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do
10 lat nieruchomości lokalowej będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn - dotychczasowemu najemcy oraz
odstąpienia od obowiązku

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Czy pamiętają Państwo ubiegłoroczny KrotoFEST? Czerwcową sobotę przed dworcem PKP?

przetargowego trybu zawarcia
umowy,
- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
- w sprawie zmiany uchwały
nr XLIV/368/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.  Uchwały podjęte przez
radnych podczas lutowej sesji
do wglądu na stronie miejskiej
w zakładce BIP/uchwały zarządzenia, protokoły, projekty, materiały sesyjne
(mm)

Miasto pięknieje, ale chodnik na alei
Powstańców Wlkp. po stronie kina jest
brzydki i zagraża bezpieczeństwu ludzi,
szczególnie starszych. Kiedy nastąpi
poprawa?
Starosta krotoszyński przekazał gminie
tę ulicę 1 stycznia 2014 roku. W bieżącym roku planujemy   doraźny remont
w ramach wydatków bieżących, który
poprawi stan ulicy w newralgicznych
miejscach. Niebawem zostanie zlecone
wykonanie kompleksowej dokumentacji
budowlanej, obejmie ona m.in. wymianę
nawierzchni całej ulicy wraz z instalacją
oświetleniową, elementami małej architektury i siecią kanalizacyjną.
Ulica Garncarska to starówka Krotoszyna, a ul. Krótka się zawala. Chodzi
mi o chodnik przy wejściu do budynku.
Już od kilku lat nie mozemy tam przejść.
Czy ten odcinek należy do miasta, czy do
MPGK?
Ulica Krótka należy do gminy. W zeszłym roku udało się nam wygospodarować określoną kwotę pieniędzy, dzięki
której została wykonana nawierzchnia
ulicy Skośnej. W tej cześci miasta pozostała do remontu jeszcze tylko ulica
Krótka. Roboty te zostały zaplanowane
na drugą połowę 2014 roku.
Dlaczego na alei Powstańców Wlkp.
nie ma psich pakietów? Chociaż dwa
by mogły być, na początku i na końcu.
Wiele osób spaceruje tam z psami. Niestety, woreczków nie ma i nie sprzątają.   Gmina zarządza aleją Powstańców
Wlkp. dopiero od stycznia br., wcześniej
była to droga powiatowa. Psie pakiety zostaną zamontowane na tej ulicy do końca
marca.
Czy wygląd białych paneli internetowych na wieży ratuszowej w Krotoszynie jest zgodny z decyzją konserwatora
zabytków? Proszę o reakcję na skandaliczny wygląd.
Modernizację urządzeń firmy Polkomtel
z Warszawy zaakceptowałem po uzyskaniu przez tę firmę pozwolenia od konserwatora zabytków. W czasie wizji lokalnej
konserwator zwrócił uwagę na niezgodność zainstalowanych urządzeń z przedstawioną dokumentacją, dlatego Urząd
Miejski wezwał najemcę do demontażu
urządzeń. Firma Polkomtel na spotkaniu
z konserwatorem zabytków ustaliła, na
czym polegały uchybienia. Nowa instalacja antenowa, dobrana kolorystycznie, po
zamontowaniu zostanie ponownie skontrolowana przez przedstawicieli urzędu
ochrony zabytków.
Mam nadzieję, że burmistrz odpowie na
moje pytanie, kto odpowiada za przycięcie drzewek wzdłuż ul. Konstytucji 3
Maja? To jest po prostu jakiś dramat,
jak można odstawić taką fuszerę? To już
nie są drzewka, lecz same pnie. Na tych
drzewkach ptaki miały gniazda...
Za przycięcie drzew na ul. Konstytucji 3
Maja odpowiada starosta krotoszyński,
jako właściciel pasa drogowego, oraz
pan Jelinowski, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg. Też uważam, że tego typu
praktyki są niedopuszczalne i wpływają
negatywnie na wizerunek naszego miasta.
Dwie dezyzje w sprawie podatku od nieruchomosci? Dwóch współwłaścicieli i
te same numery kont? Takie otrzymaliśmy dezycje o podatku od nieruchomości. Wynika z tego, że urząd ma za
dużo papieru, a przecież oszczedności są
wzkazane.
Niestety, takie są przepisy. Na stronie
internetowej zamieściliśmy tekst pt. Jak
płacić podatek od nieruchomości? Odsyłam Pana do jego treści, która wyjaśnia
wątpliwości.
Czy to prawda, panie burmistrzu, że
bujana na Rynku będzie skończona, bo
Rynek zamkną?
Po zakończeniu przebudowy Rynku i
wprowadzeniu stałego projektu organizacji ruchu „bujana na Rynku będzie, niestety, skończona”. W części południowej
i wschodniej będzie możliwy normalny
ruch kołowy, natomiast w pozostałej
część Rynku ruch kołowy ograniczony
zostanie do przejazdów służb komunalnych, dostaw towarów i dojazdów do
posesji. Ale „bujana” będzie możliwa w
innych częściach miasta :).
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Wyniki Strzeleckich Mistrzostw Krotoszyna

Od lewej stoją: Tadeusz Kowalczyk, Jacek Ibron, Ryszard Czuszke, Alina Górak,
Grzegorz Wojtanowski, Piotr Ruciński , Paweł Kaczmarek.

2 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, podczas którego wybrano Zarząd
Spółdzielni Socjalnej Błonie.
Przypomnijmy, że uchwałę
o utworzeniu spółdzielni podjęła Rada Miejska w Krotoszynie podczas ubiegłorocznej,
listopadowej sesji. Członkami
- założycielami Spółdzielni
zostały Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.
Głównym celem spółdzielni
jest aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Spółdzielnia będzie działać w
zakresie sprzedaży drewna kominkowego, obsługi terenów

zielonych i świadczenia usług
związanych ze sprzątaniem
i czystością. Pracownicy zatrudnieni zostaną już w marcu
2014 roku.
Podczas lutowego spotkania
powołano zarząd spółdzielni.
Alina Górak została prezesem,
Tadeusz Kowalczyk - wiceprezesem, a Jacek Ibron – członkiem zarządu.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi:
Grzegorz Wojtanowski i Piotr
Ruciński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Paweł
Kaczmarek oraz wiceburmistrz
Ryszard Czuszke.
(mm)

Panowie dla pań

fot. Monika Kwiatowska

8 marca w
Domu Ludowym
odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet “Panowie
dla Pań”. Spotkanie dla mieszkanek
wsi zorganizowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Lutogniewie we współpracy z miejscowym Stowarzyszeniem „Teraz”. Ponieważ było
to święto pań, imprezę obsługiwali panowie, którzy przygotowali też występ-niespodziankę.  Spotkanie było bardzo udane,
wszyscy dobrze się bawili.                                                    (mk)

Kto poprowadzi kawiarenkę w muzeum ?

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie zaprasza do składania ofert
na prowadzenie lokalu w budynku muzeum. Proponowany lokal użytkowy składa
się z zaplecza i pomieszczenia kawiarni o powierzchni 35 m², części korytarza (28
m²), pomieszczenia magazynowego (4,5 m²) oraz dwóch sanitariatów (7,5 m²).
Oferent zobowiązany jest do zaakceptowania umowy, która jest udostępniona do
wglądu na stronie internetowej oraz w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie na
Małym Rynku 1 w godzinach 9.00– 15.00.
Oferta powinna zawierać: - proponowaną cenę wynajmu za m² (po złożeniu ofert
dopuszcza się możliwość negocjacji cen); - termin uruchomienia lokalu;
- opis działalności lokalu (wyposażenie wnętrza, muzyka, menu), która nie powinna wyglądem i klimatem odbiegać od zabytkowego charakteru budynku.
Dodatkowych informacji udzielamy w muzeum osobiście lub telefonicznie: 62 722
61 47 lub drogą elektroniczną: muzeum@krotoszyn.pl
Oferty prosimy składać do 28 marca br. w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie w
godzinach 9.00 – 15.00.



Drużynowo szkoły
podstawowe
1.Szkoła Podstawowa nr 1 Krotoszyn:
92pkt, Monika Jadczak, Marika Baran,
Klaudiusz Siudy, op W.Wciórka
2.Szkoła Podstawowa Orpiszew: 71pkt,
Mateusz Lis, Łukasz i Mateusz Kot, op
Ł.Rabenda
3.Szkoła Podstawowa nr 3 Krotoszyn:
60pkt, Michał Olachowski, Jakub Ciesielski, Przemysław Ratajczak, op. Benia Frąszczak
4.Szkoła Podstawowa nr 4 Krotoszyn:
57pkt, Martyna Wasielak, Jacek Augustyniak, Jopek Jakub, op S. Kramarz
5.Szkoła Podstawowa Orpiszew II:
46pkt, Krystian Ogrodowski, Zuzanna Poczta, Łukasz Błaszczyk, op.
Ł.Rabenda
6.Szkoła Podstawowa nr 1 Krotoszyn II:
5pkt, Marcel Baran, Maciej Sobański,
Kacper Biegański, W.Wciórka
7.Szkoła Podstawowa Nowa Wieś: 4pkt,
F.Krzekotowski, Damian Krzyżaniak,
Kacper Wojciechowski, op. Jacek Krzekotowski
1. Kot Mateusz Orpiszew
2. Siudy Klaudiusz SP 1
3.Jadczak Monika SP 1
4.Pospiech Damian SP 3
5.Ratajczak Przemysław SP 3

46 pkt
41
40
30
30

Turniej jednego strzału
Startowało 16 uczestników; wygrał To-

masz Siudy z Krotoszyna, przed Krystianem Bielawnym
ZSP 3.
Turniej lotek
Startowało 27 zawodników; wygrał
Łukasz Kot z SP
Orpiszewa, przed
Antonim Azgierem
CSiR i Tomaszem
Siudym niezrzeszonym

fot. Antoni Azgier

fot. Izabela Bartoś

23 lutego 2014r

Grand Prix rzutów
lotkami: 12 zawodników; wygrał Łukasz Kot, przed Martyną Wasielak z SP4
Drużynowo gimnazja
1.Gimnazjum nr 2 Krotoszyn: 101pkt,
Norbert Aleksandrzak, Jakub Klauza,
Patryk Kulawski, op. Tomasz Klimek
2.Gimnazjum Orpiszew: 80pkt, Patryk
Bielawny, Michał Jankowski, Wojciech
Skrzypczak, op. Ł. Rabenda
3. Gimnazjum nr 1 Krotoszyn: 58pkt,
Wiktor Wóblewski, Mikołaj Wojciechowski, Emanuel Ratajczyk, op. Wiesław
Wciórka
4.Gimnazjum Orpiszew II: 42pkt, Marek
Furman, Mateusz i Łukasza Kot, op. Łukasz Rabenda
Indywidualnie
1.Klauza Jakub G2 		

45 pkt

2.Bielawny Patryk Orpiszew
3.Kulawski Patryk G 2
4.Wróblewski Wiktor G 1
5.Zimniak Michał G 1

42
41
35
33

Seniorzy,
karabin pneumatyczny
1.Wasielak Robert CSiR
72
2.Bożykowski Wojciech niez.
67
3.Roszczak Mateusz niez.
58
4.Azgier Antoni CSiR		
44
5.Krzekotowski Jacek Nowa Wieś 37
Seniorzy,
pistolet pneumatyczny
1.Azgier Antoni CSiR
79 pkt
2.Wasielak Robert CSiR
77
3.Klisz Tomasz niez. 		
37
4.Krzekotowski Jacek Nowa Wieś 37
(aaz)

Poetycki bałagan
27 lutego w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyło się spotkanie literacko-plastyczne z Katarzyną Georgiou pt.
„Strefa bałaganu”.
Pani Katarzyna przedstawiła swój najnowszy zbiór
wierszy i opowiadań ilustrowanych dziecięcą sztuką
i fotografiami z projektów
konstruktorskich.
Powstawały one na spotkaniach autorskich w trakcie zabawy
młodych artystów z formą i
materiałami plastycznymi.
W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy III Szkoły
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie. Autorka przeczytała
dzieciom swoje utwory i opowiadała o swoim pseudonimie artystycznym „Skalny
Kwiat”, który ma powiązania
ze światem dziwów i naturalnej magii.
W części warsztatowej
spotkania uczniowie wykonywali prace plastyczne z
drewna i materiałów tapicerskich. Za najciekawsze pisarka uznała trzy z nich, które

fot. Marlena Nabzdyk

Spółdzielnia socjalna ma władze

przedstawiały: Krasnala Chichotka, Psa Burka i Magiczny
Wiatrak.
Katarzyna Georgiou to wrocławska poetka, autorka tomiku „Świty dwa w pogoni za
Leśnym Lichem” oraz kilku
tomików wierszy dla dzieci,
min. „Strefa Bałaganu”. Spotkania literackie połączone z
warsztatami
plastycznymi

pozwalają uzmysłowić dzieciom, że ich pełna fantazji
twórczość jest ważna i komplementarna do słowa obecnego w książkach i wierszach.
Poezja Katarzyny Georgiou
niesie przekaz ciepła i miłości wywołujący uśmiech i refleksję.   
Marlena Nabzdyk
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Podsumowali konkurs u burmistrza

Zrób papier w muzeum

Wiceburmistrz
Ryszard
Czuszke wręczył trzem najlepszym uczestnikom dyplomy, a
dyrektor szkoły Roman Olejnik
złożył im gratulacje. Do życzeń
gratulacyjnych przyłączył się
także burmistrz Julian Jokś.
Laureatki konkursu: I Monika Mielcarek, II Agnieszka
Szymanowska, III Karolina
Olszewska.
Potem uczennice przeprowadziły wywiad z wiceburmistrzem na temat organizacji
pozarządowych działających w
naszej gminie. Interesowała ich
liczba tych organizacji, zakres
działania, znaczenie dla rozwoju Krotoszyna, wsparcie, jakie
otrzymują od władz samorządowych. Treść wywiadu, po
opracowaniu, zostanie opublikowana na szkolnej stronie in-

ternetowej.
Jak wyjaśniła wicedyrektor
szkoły Ewa Kowalska, konkurs
o organizacjach pozarządowych był jednym z elementów
działań szkolnych, do których
impulsem był Dzień Pomocy
Osobom Potrzebującym. Uczniowie przeprowadzili wśród
siebie zbiórkę karmy dla zwierząt z krotoszyńskiego schroniska i przygotowali wystawę o
organizacjach pozarządowych.
Zebrali także materiały biurowe, które zostaną przekazane
do Domu Dziecka w Bodzewie.
Spotkanie w urzędzie fotografowała i filmowała nauczycielka Magdalena Karwik,
uczestniczyła w nim także nauczycielka Dorota Szymczak.
(eliz)

sięwzięcie kilku muzeów, w
tym Muzeum Papiernictwa
oraz firmy International Paper Kwidzyn
SA.
Wyróżnienie w
konkursie na
Wydarzenie
Muzealne
Roku “Sybilla 2000”,
jak też duże
zainteresowanie wielu
i nst y t ucji
kultury prezentowaniem dziejów papiernictwa
sprawiło, że w 2005 r. Muzeum Papiernictwa we współpracy z International Paper
Kwidzyn SA zrekonstruowało
wystawę.
Prezentowane na ponad 40
planszach teksty i bogaty materiał ilustracyjny przybliżają
historię papieru, począwszy od
jego wynalezienia w Chinach w
105 r. n.e., po schyłek XX wieku.
Wystawę wzbogacają między
innymi precyzyjne maszyny
służące do pomiaru gramatury,
grubości i odporności wytwarzanego papieru, arkusze z cieniowanymi filigranami (znakami wodnymi) oraz makieta XVI
wiecznego budynku dusznickiej

sztat czerpania papieru, na którym można było własnoręcznie
wytwarzać papier wg starych,

fot. Daniel Szczepaniak

fot. Izabela Bartoś

7 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna- Wystawa „Dzieje papieru i papiernictwa” przyzjalnych nr 2 w Krotoszynie gościli w Urzędzie wędrowała do krotoszyńskiego Muzeum z MuzeMiejskim, gdzie odbył się uroczysty finał szkol- um Papiernictwa w Dusznikach.
nego konkursu wiedzy na temat organizacji poEkspozycja powstała w papierni. Atrakcją, która towazarządowych.
2000 r. jako wspólne przed- rzyszyła wernisażowi, był war-

tradycyjnych metod, pod przewodnictwem specjalistów z
dusznickiego muzeum
Przez cały czas trwania wystawy zwiedzający będą mogli
samodzielnie czerpać papier
- jest możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnych na
ten temat. Zachęcamy dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe do
przynoszenia ze sobą suszonych
roślin, liści, płatków kwiatów,
sznureczków itp. do tworzenia własnych wzorów papieru.
Stworzona własnoręcznie kompozycja na papierze czerpanym
może stanowić doskonałą pamiątkę i ozdobę. Wystawa będzie czynna do 18 kwietnia br.
(mr)

O Tomaszu Mannie w bibliotece
24 lutego w czytelni Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie
odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej...

Celem spotkań poświęconych twórczości Tomasza Manna jest przedstawienie polskim

czytelnikom życia i twórczości
jednego z największych pisarzy XX wieku. Interpretacja
jego najważniejszych utworów
wzbogacona o wiedzę na temat
czasów, w jakich powstawały,
przedstawia Manna jako twórcę na wskroś niemieckiego.
Pomoże zrozumieć przemiany dokonujące się w świadomości Niemców od połowy
XIX wieku, ukaże światopoglądowe dylematy niemieckiej
kultury i historii. Interpretacja

Dowód osobisty jest naszym
dokumentem i nie wolno go
przekazywać innym osobom.
Jeśli utracimy dowód osobisty,
należy jak najszybciej zgłosić
to w dowolnym urzędzie gminy. Jeśli przebywamy akurat za
granicą – zgłaszamy w najbliższym urzędzie konsularnym.
Zgłoszony dokument zostanie
unieważniony w systemie informatycznym. Gwarantuje to
posiadaczowi dokumentu, że
nie zostanie obciążony problemami wynikającymi z nielegalnego posługiwania się dokumentem przez inną osobę.
Dla własnego bezpieczeństwa
należy także jak najszybciej zgłosić utratę dowodu w
najbliższym banku. Zostanie
to odnotowane w systemie
informatycznym i uniemożliwi
osobie posługującej się nielegalnie naszym dowodem zaciąganie zobowiązań.

Dowód “pod zastaw”?
Jak informuje Wydział Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, nikt nie
może zatrzymywać naszego
dowodu osobistego, jeśli nie
wynika to z przepisów prawa.
Zatem ani właściciele sklepów,
ani przedsiębiorcy nie mają
podstaw prawnych, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego
„pod zastaw”.
Zostawiając komuś dowód,
musimy się liczyć z niebezpieczeństwem wykorzystania
danych w nim zawartych przez
osobę przetrzymującą dowód
(lub inny dokument tożsamości).
(wso)

ta uświadomi także europejski
wymiar poruszanych przez
niego zagadnień i ich aktualność.
Na pierwszym spotkaniu
prelegent omówił czasy, w
jakich żył i tworzył Tomasz
Mann. Następna prelekcja, zatytułowana „Budenbrookowie
i kryzys światopoglądu mieszczańskiego”, odbędzie się 19
marca br. o godz. 17.00 (środa)
w bibliotece.
(kbp)

fot. Marcin Laska

… z cyklu “Tomasz Mann
- między tradycją a nowoczesnością”. Jest to cykl wykładów
dra Jacka Kępy poświęcony
wybitnemu niemieckiemu pisarzowi, laureatowi literackiej
nagrody Nobla. Pierwsza prelekcja, wzbogacona  prezentacją multimedialną, zatytułowana została: “Tomasz Mann i
jego czasy”.

Zgubiłem dowód,
co teraz?



Dochody gmin
Ministerstwo
Finansów
oszacowało dochody podatkowe wszystkich gmin za rok
2012 w przeliczeniu na mieszkańca. Średni dochód podatkowy na mieszkańca, tzw. wskaźnik gminny Gg za rok 2014 na
1.358,98 zł.
Dochody powyżej średniej
uzyskały 453 gminy (na 2 479
gmin). Najwyższe wpływy
z podatków osiągnęła gmina
wiejska Kleszczów (Łódzkie,
zagłębie węgla brunatnego),
gdzie na mieszkańca przypadło
33.560,89 zł. To blisko 25 razy
więcej niż średnia krajowa i
niemal 100-krotnie więcej (dokładnie 98,2) niż najniższy zanotowany wynik, który należy
do gminy wiejskiej Lukowice
(Małopolska), w której podatki
przyniosły tylko 343,59 zł na
mieszkańca. Pierwszą dziesiątkę
najzamożniejszych gmin zamy-

ka gmina wiejska Jerzmanowa
(Dolnośląskie) z kwotą 4 245,67
zł, czyli blisko 8 razy niższą niż
w Kleszczowie.
Na drugim biegunie, wśród
10 gmin o najniższych dochodach podatkowych, znalazły się
gminy z Dolnego Śląska, gdzie
dochody wahały się pomiędzy
- 343,59 zł a 399,57 zł, czyli wynosiły dziewięćdziesiąt kilka
razy mniej niż w najbogatszych
gminach.
Wysokość dochodów podatkowych, w wielkim skrócie myślowym, świadczy w zasadzie o
przedsiębiorczości w danej gminie. Naszą sytuację należy ocenić jako dobrą, gdyż znajdujemy
się na poziomie o wiele wyższym niż 70 % gmin w Polsce
i jednocześnie na poziomie zbliżonym do niektórych sąsiednich
gmin lub czasami wyższym.
(gg)

Sytuację gminy KROTOSZYN na tle sąsiadujących gmin prezentuje
zestawienie

Gdzie plasuje się KROTOSZYN? Otóż nasza gmina osiągnęła z
podatków 1 190,57 zł dochodu w przeliczeniu na mieszkańca, co
stanowi 81 % średniej krajowej i plasuje nas na ok. 715 miejscu,
wśród prawie 2 500 gmin w kraju.
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4 marca w hali sportowej
CSiR odbyły się Minimistrzostwa Świata Przedszkolaków. Turniej, w którym uczestniczyły dzieci z
krotoszyńskich przedszkoli, był okazją do wspaniałej
zabawy zarówno zawodników, jak i kibiców. Wszyscy
uczestnicy otrzymali złote
medale i drobne upominki
oraz worek pełen niespodzianek.
(p1)

fot. archiwum
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Jak płacić podatek od nieruchomości?
Decyzje w sprawie podatku od nieruchomości są doręczane współwłaścicielom oddzielnie, w jednobrzmiących egzemplarzach.
Urzędnicy mają do dostarczenia tysiące takich decyzji.
Podatnicy, którzy dostali już
swoje decyzje zastanawiają
się, dlaczego muszą zapłacić
dwa lub więcej razy, bo otrzymali dwa lub więcej rachunków do uregulowania. Urząd
Miejski w Krotoszynie informuje, że w przypadku współwłaścicieli - płatności należy
dokonać tylko raz.
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymagają, aby decyzje podatkowe dotarły do wszystkich
współwłaścicieli, którzy solidarnie odpowiadają za uregulowanie należności. Podatnicy
obawiają się jednak, że skoro
przyszły dwa blankiety, będą
musieli zapłacić podatek dwa
razy. W wielu przypadkach
zapewne tak się stanie, że podatek zostanie opłacony w podwójnej wysokości, przez obu
małżonków, którzy np. żyją
w separacji i nie utrzymują
kontaktu. Nadpłata podlega
zwrotowi. Opłata jednego
małżonka całkowicie zwalnia
z opłaty podatku od nieruchomości drugiego współwłaściciela.
Podatnicy zwracają uwagę, że działanie organów podatkowych jest nierozsądne
(wydawanie zdublowanych,
jednakowych dokumentów)
chociażby ze względu na
ochronę środowiska. Urząd
jednak musi dostosować się
do odgórnie narzuconych
przepisów prawa.
Uspokajamy więc podatników, którym zostały dostarczone dwie decyzje lub więcej  –  jedna nieruchomość to
jedna opłata. Decyzje współ-

właścicieli mają jeden nr identyfikacyjny, tę samą kwotę i
dotyczą całej nieruchomości.
Jeżeli nieruchomość jest
przedmiotem współwłasności,
wówczas decyzję o wymiarze
podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji,
gdy współwłaścicielami są
małżonkowie.
Organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od
nieruchomości jest zobowiązany do ustalenia, w drodze
decyzji administracyjnej, wysokości tego podatku dla osób
fizycznych. Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom
zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.
Z treści art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze
zmianami) wynika, że nieruchomość objęta obowiązkiem
podatkowym, a stanowiąca
współwłasność lub znajdująca się w posiadaniu samoistnym dwóch lub więcej
podmiotów, stanowi odrębny
przedmiot
opodatkowania.
Jednocześnie obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach (lub współposiadaczach).
Oznacza to, że organ podatkowy może żądać zapłacenia
podatku w całości lub w części od wszystkich dłużników
łącznie, od kilku z nich lub od
każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym
aż do zupełnego zaspokojenia
wierzyciela wszyscy dłużnicy
nadal pozostają zobowiązani

– zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Jednak warunkiem odpowiedzialności solidarnej jest
doręczenie decyzji o wysokości podatku, gdyż dopiero
wówczas powstaje skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe.
Po zmianach wprowadzonych 1 stycznia 2003 r. małżonkowie są traktowani jak
inni współwłaściciele nieruchomości. Obecnie każdy
małżonek z osobna powinien
otrzymać decyzję wymiarową na nieruchomość wspólną.
Decyzje należy sporządzić w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i powinni być
w niej wskazani obydwoje
małżonkowie jako adresaci
(podatnicy) oraz wymierzony podatek w jednej kwocie,
tj. bez podziału kwoty na
współwłaścicieli. Doręczenie decyzji tylko jednemu z
małżonków jest niezgodne z
przepisami zawartymi w ordynacji podatkowej i będzie
skutkowało tym, że małżonek, który decyzji nie otrzymał, nie będzie zobowiązany
do zapłacenia podatku i nie
będzie możliwe egzekwowanie należności od niego.
Przypominamy, że każda
decyzja podatkowa posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na który
można dokonywać wpłaty
drogą elektroniczną. Przed
dokonaniem przelewu proszę
o sprawdzenie tego numeru,
który znajduje się w otrzymanej decyzji podatkowej. Taka
forma płatności już obowiązywała w roku 2013.
Wioleta Kaźmierczak
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Za nami kolejna galeria plastyczna

Halówka po strażacku

nanie pracy najmłodsi mieli 60
minut, pozostali uczestnicy - 90
minut. Nad przebiegiem konkursu czuwały przewodniczące
grup konkursowych: Violetta
Mizera, Małgorzata Przybyła i
Klaudia Szubert.
W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele plastycy
(losowo wybrani) ze szkół biorących udział w konkursie oraz
plastyczka Beata Ulbrych. Wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła

fot. archiwum

W konkursie udział wzięło
59 uczniów z dziewięciu szkół.
Zadania konkursowe, podobnie jak podczas poprzednich
edycji, polegały na wykonaniu
pracy plastycznej o określonym
formacie i dowolnie wybranymi technikami plastycznymi.
Uczestnicy z I kategorii wiekowej (przedszkolaki) wykonywali pracę na dowolny temat.
II grupa (uczniowie klas I-III)
malowali lub rysowali pracę na

jeden z trzech zaproponowanych tematów. Grupa III (klasy
IV – VI) tworzyła realistyczne
studium jednej z dwóch kompozycji (martwa natura). Praca
mogła być odtworzeniem całego układu kompozycji, pewnej
jej części lub jej dowolną interpretacją artystyczną. Na wyko-

po raz kolejny zmusiły członków
komisji do długich obrad. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych pod względem walorów
kompozycyjnych, barwy, interpretacji tematu i oryginalności
prac nie jest łatwe, jeśli każda z
prawie sześćdziesięciu prac jest
jedyna w swoim rodzaju.

Lista laureatów
Przedszkolaki: I nagroda Kamil Kowalski (Biadki), II Zuzanna Przybylska (Świnków),
III Antoni Szubert (Świnków)
Uczniowie klas I – III: I Zofia
Sójka (Lutogniew), II Magdalena Wróbel (Świnków), III Monika Sikora (Świnków)
Uczniowie klas IV-VI: I Zuzanna Sadaj (Tarchały Wielkie),
II Konrad Kowalski (Biadki), III
Anna Witkowska (Świnków).
Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk dyrektor Lidii Nadstawskiej-Zybały oraz naczelnik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Małgorzaty Mielcarek dyplomy
i nagrody rzeczowe. Każdy z
uczestników otrzymał od organizatorów dyplom za udział w
konkursie oraz drobny upominek dofinansowany przez Urząd
Miejski.
Międzyszkolna Galeria Plastyczna to nie tylko ciekawe
wypełnienie czasu wolnego
uczniów, ale przede wszystkim
wydarzenie kulturalne. Ułatwia wyszukiwanie talentów
plastycznych, przyczynia się
integracji środowisk nauczycielskich i uczniowskich, a także
rozwija postawy twórcze. Organizatorzy zapraszają na kolejną
edycję jubileuszowej Międzyszkolnej Galerii Plastycznej za
rok.
K.Sz

Turystyczne pożegnanie zimy
Krotoszyński oddział PTTK zaprasza 22 marca na XXXVII rajd turystyczny
„Topienie marzanny”
Obrzędowe pożegnanie zimy zaplanowane zostało na 22 marca, ale
zapisy przyjmowane są do 18 marca.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro
Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn
Mały Rynek 1, tel. 62 725-26-15.
Członkowie PPTK zapłacą za uczestnictwo 5 złotych, pozostali- 9 złotych.
Opiekunowie grup liczących ponad 5
uczestników jak zawsze maszerują
gratis. :)
Wpłat można też dokonać na
konto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie nr 64 8410 0003 0000 4473
2000 0002
Grupa rajdowa wyrusza o godz.
10.30 sprzed Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Barwny korowód
– z własnoręcznie wykonanymi marzannami – dotrze ulicami miasta do
siedziby Kurkowego Bractwa Strzele-

ckiego, gdzie zaplanowane jest ognisko i meta rajdu. Uczestnicy proszeni
są o zabranie ze sobą instrumentów
muzycznych i perkusyjnych, piszczałek, dzwonków.
Meta będzie czynna w godz.
12.00 – 13.00. Rajd zaliczany jest do
klasyfikacji kół/klubów turystycznych
PTTK uczestniczących we współzawodnictwie.
Do udziału w rajdzie mogą się
zgłaszać drużyny szkolne lub z organizacji oraz turyści indywidualni. Młodzież szkolna może uczestniczyć w
rajdzie pod opieką wychowawców lub
opiekunów. Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkoły. Każda drużyna
powinna posiadać apteczkę.
Na mecie przeprowadzona zostanie przez kierownictwo rajdu ocena

konkursowa marzann (do 5. miejsca),
liczebność drużyn ( do 5. miejsca). W
ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy, potwierdzenie
punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej, posiłek turystyczny.
Kierownictwo rajdu: komandor - Kazimierz Mackiewicz, sekretariat – Otylia Puchała, kierownik trasy – Juliusz
Poczta i Andrzej Chmielarz, kierownik
mety – Bogdan Jakubek, weryfikacja
książeczek – Karol Piotrowski i Juliusz Poczta.
Rajd zorganizowano przy znacznym wsparciu Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie i Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie, w ramach konkursów
ofert dla organizacji pozarządowych.
Pełny regulamin rajdu na stronie www.
pttk.krotoszyn.pl
(red.)

fot. Darian Paszek

27 lutego w Szkole Podstawowej w Świnkowie odbyła się IX Międzyszkol- 16 lutego w Grodzisku Wielkopolskim odbył się
II Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP
na Galeria Plastyczna.
Województwa Wielkopolskiego.

Powiat krotoszyński reprezentowała OSP Biadki. Biadkowsy strażacy zajęli czwarte
miejsce na 13 drużyn z całego
województwa.
Świetnie wystartowali wygrali dwa pierwsze mecze
6:4 i 2:0. Potem była porażka
w starciu z drużyną OSP Kamieniec. Do wyjścia z grupy
wystarczył remis z OSP Konin, ale biadkowianie nie poszli na łatwiznę i wygrali 2:1,
przechodząc dalej z 9 punktami. Niestety, w finale trafili na

drużyny grające na wyższym
poziomie, dlatego przypadło
im czwarte miejsce.
W ubiegłym roku drużyna uplasowała się na pozycji
siódmej. Darian Paszek, prezes OSP Biadki, ma nadzieję,
że na kolejnych zawodach jego
strażacy staną już na podium
zwycięzców.
Kolejność najlepszych drużyn
I OSP Słupia
II OSP Kamieniec
III OSP Osiek
IV OSP Biadki                  (dp)

UKS Piast Krotoszyn o krok od złota
20 lutego w Nowym Tomyślu młodzicy UKS Piast
Krotoszyn zdobyli tytuł wicemistrza Wielkopolski w piłce siatkowej.
Umiejętności zawodników
z Krotoszyna były wysokie,
o czym świadczą przyznane
wyróżnienia indywidualne.
Najlepiej zagrywającym zawodnikiem turnieju został
Adrian Plewa, najlepiej przyjmującym - Kacper Kostka, za
najwszechstronniejszego zawodnika finału uznano Patryka Foltynowicza.
Zespół krotoszyńskiego UKS
Piast, zajmując podczas turnieju drugie miejsce w Wielko-

polsce, awansował do ćwierćfinału mistrzostw Polski,
który odbędzie się w dniach
od 7 do 9 marca w Gubinie.
Oprócz zespołu UKS Piast
wezmą w nim udział Trefl
SA Piłka Siatkowa Gdańsk,
MLKS Volley Gubin, UKS
Błyskawica Szczecin, GTPS
Gorzów Wielkopolski oraz
UKS Dwójka Milicz.
Relacja ze spotkania na stronie www.krotoszyn.pl
(red.)
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Pracują nad cyfrową encyklopedią
Od stycznia br. grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie, pod opieką nauczycielek Agnieszki Ryby i Edyty
Gąsiorkiewicz, pracuje nad przygotowaniem wpisów do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

Encyklopedia będzie widoczna w Internecie jako bezpłatny, jedyny w kraju, ser-

Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu oraz Ogólnopolskiej
Fundacji Edukacji Komputerowej. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

fot. archiwum

Celem projektu jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po
jednej szkole z każdej gminy
województwa)
programów
rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W każdej szkole
objętej programem pracują
cztery zespoły, których celem
jest stworzenie autorskiego
wpisu multimedialnego, popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz
wywiadami. Wpisy stworzą
swoistą „mapę Wielkopolan”
zasłużonych dla lokalnej społeczności.

wis społecznościowy dzieci z
Wielkopolski. Każda z postaci
będzie miała w tej aplikacji
swoją podstronę. Jednym z
elementów encyklopedii będzie interaktywna mapa „Moja

Wielkopolska” pozwalająca
na wirtualne poruszanie się po
terenie województwa i otwieranie opisów osób z różnych
gmin Wielkopolski. Projekt
to wynik współpracy Ośrodka

Uczniowie biorący udział
w projekcie w demokratyczny
sposób wybrali osoby, których
wpis powinien zasilić zbiory CDEW. W ramach zajęć
uczestnicy projektu wspólnie z
opiekunami odwiedzili bibliotekę publiczną wraz z Gminnym Centrum Informacji,
Muzeum Regionalne, redakcję
„Rzeczy Krotoszyńskiej”oraz
zapoznały się ze sposobem
ewidencjonowania ludności w
Urzędzie Stanu Cywilnego w
Krotoszynie. Kolejne zajęcia

odbędą się w archiwum ksiąg
parafialnych kościoła pw. św.
Jana Chrzciciela. Uczestnicy
projektu mają w planach przeprowadzenie cyklu spotkań z
opisywanymi w encyklopedii
bohaterami lub z ich żyjącymi
krewnymi.
Udział w projekcie nie tylko wzbogaci zasoby Internetu,
ale również pozwoli pozyskać
dzieciom dodatkowe umiejętności.
(A.Ryba, E.Gąsiorkiewicz)

Uczestnicy projektu wraz z
opiekunami składają serdeczne podziękowania instytucjom
oraz osobom prywatnym za
pomoc w realizacji zadania.

Kobiety czy mężczyźni?
Marcowe święto kobiet, po latach dwuznacznego traktowania go jako spuścizny PRL-u, utrwaliło się w naszych kalendarzach jako sympatyczny dzień z kwiatem i życzeniami dla pań.

Jak wynika z lokalnej statystyki, kobiety zdominowały
samorządowe struktury: urzędy i instytucje. Bez wątpienia
jest ich najwięcej w gminnych
szkołach, przedszkolach i
Zakładzie Obsługi Placówek
Oświatowych. Łącznie w tych
placówkach pracują 663 osoby.
563 z nich to kobiety (85%.)
Na stanowiskach kierowniczych łącznie pracuje tam 31
osób. 19 stanowisk piastują
panie (więcej niż połowa).
Wyższym
wykształceniem
legitymuje się 480 zatrudnionych, z czego 403 to panie.
W Krotoszyńskim Ośrodku Kultury zarządzanym
przez Wojciecha Szuniewicza,
zatrudnienie, biorąc po uwagę
płeć, jest bardzo zrównoważone. Na 14 pracujących tam
osób 8 stanowią panie (nie

wiele ponad połowę). Na stanowiskach kierowniczych są
dwie osoby: 1 mężczyzna i 1
kobieta. Wyższe wykształcenie ma 8 osób, połowa z nich
to panie.
W Muzeum Regionalnym
im. Hieronima Ławniczka,
którego dyrektorem jest Piotr
Mikołajczyk, pracuje 7 osób,
w tym 4 kobiety. Wyższe wykształcenie ma dwóch mężczyzn i jedna pani.
Centrum Sportu i Rekreacji
Wodnik, prowadzone przez
dyr. Jacka Cierniewskiego, zatrudnia 33 osoby, w tym 20 kobiet. Stanowiska  kierownicze
piastują: dwóch panów i dwie
panie. Wyższe wykształcenie
ma 12 pracowników, z czego 8
to kobiety.
W
Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
wyraźnie dominują panie. Na
27 osób zatrudnionych 24 stanowią kobiety (82%). Oba kierownicze stanowiska, dyrektora i kierownika sekcji, dzierżą
panie. Dyrektorką Ośrodka
jest pani Teresa Stęplewska.

Wraz z nią pracuje tam 11 osób
z wyższym wykształceniem, z
czego 9 to panie.

fot. Izabela Bartoś

Z tej okazji, zamiast życzeń, na które już za późno,
przekazujemy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom garść
informacji na tematy damskomęskie w samorządzie. Czyli...

Stuletnia Marianna Latusek z Orpiszewa
na swojej drodze życiowej. Zdjęcie zostało zrobione w 2009 roku.

Sfeminizowanym zakładem
pracy jest także Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera. W bibliotece
pracują łącznie 22 osoby, z czego 17 to panie (77%). Na stanowiskach kierowniczych jest 7
kobiet i jeden mężczyzna (ro-

dzynek :) ). Wyższe wykształcenie ma 11 osób, z czego 9 to
kobiety. Na czele książnicy stoi
dyr. Ewa Bukowska. Nasza biblioteka nie tylko zatrudnia
głównie kobiety, ale i przyciąga je swoimi działaniami. W
spotkaniach prowadzonego od
dwóch lat książkowego klubu
dyskusyjnego uczestniczą zazwyczaj same panie. Z możliwości przeszkolenia komputerowego korzystały tam też
głownie kobiety. Są one także
odbiorczyniami kursów i warsztatów prowadzonych w bibliotece, jak np. nauka robienia
biżuterii czy ozdobnego haftu.
I oczywiście głównie panie
przychodzą na spotkania klubu mam, na których można się
bawić wspólnie z dziećmi lub
wymienić doświadczeniami
na temat opieki nad maluchami tudzież ich wychowania.

czych pracują dwie osoby,
mężczyzna i kobieta. Wyższe
wykształcenie ma 5 pracowników, w tym jedna przedstawicielka płci pięknej. W
Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
pracuje 25 kobiet na 149 zatrudnionych. Na stanowiskach
kierowniczych jest 7 osób, w
tym jedna kobieta. Dyplom
uczelni wyższej posiada 16
pracowników, w tym 6 pań.
W Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie pracuje 140 osób,
z czego 91 to kobiety (65%).  
Wyższe wykształcenia ma 71
kobiet i 30 mężczyzn; średnie
– 14 kobiet i 16 mężczyzn, zawodowe lub niższe - 6 kobiet i
3 mężczyzn. Na czele wydziałów urzędu stoją: 5 mężczyzn i
4 kobiety. Mają łącznie 11 zastępców, z czego 7 to panie.
(eliz)

Nieco inną strukturę zatrudnienia ma MZK i PGKiM,
ze względu na specyfikę pracy.
W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie pracuje
36 osób, kobiet w tym jest 6.
Na stanowiskach kierowni-

Co jakiś czas burmistrz
Krotoszyna ma okazję składać
życzenia stuletnim mieszkańcom naszej gminy. Od kilku
lat są to, niestety, wyłącznie
kobiety.

