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Burmistrz Julian Jokś zajął II miejsce w grupie włodarzy gmin miejsko-wiejskich.
Klasyfikacja jest efektem podsumowania dorocznych ankiet, które redakcja Dziennika
Gazeta Prawna już po raz drugi rozesłała z prośbą o wypełnienie do wszystkich samorządów w Polsce. (więcej s. 3)
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Gratulacje dla sołtysów

25-lecie sołtysowania obchodzili: Halina Kempa, sołtys Wronowa,
Stanisław Andrzejak oraz sołtys Unisławia. Z tej okazji podczas
sesji w dniu 26 czerwca gratulacje i najlepsze życzenia złożyli
sołtysom szefowa rady Zofia Jamka oraz burmistrz Julian Jokś.

5 (135)

24 lipca w sali reprezentacyjnej Ratusza odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej związana z nadaniem tytułów „Honorowy Obywatel Krotoszyna” panu Jacky’emu Bertin oraz
„Zasłużony dla Krotoszyna” państwu Marii i
Włodzimierzowi Treutlerom.
Na 31 lipca przeniesiony został termin badań
spirometrycznych i RTG, w związku z awarią
techniczną sprzętu diagnozującego. Lista
osób już zapisanych pozostaje bez zmian.
Przypominamy, że ambulans wraz z personelem będzie czekał na pacjentów na parkingu
UM w Krotoszynie przy ul. Kołłataja 7.

W dniach od 5 do 7 czerwca w Zespole Szkół w
Orpiszewie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Szkół
im. rtm. Witolda Pileckiego.

Niektóre wydarzenia zjazdowe były również dostępne
dla mieszkańców. Tak było
m.in. z koncertem akustycznym zespołu „ Forteca”, który
rozpoczął się o godz. 20.00 w
krotoszyńskim kościele pw. św.
ap. Piotra i Pawła. Chętni mogli
również wziąć udział w konferencji „Witold Pilecki – czyny,
nie słowa” zorganizowanej 6
czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym. Zgromadzeni w
auli mieli możliwość obejrzeć
film o ucieczce rotmistrza z
obozu – „Ucieczka z piekła”.
Bogdan Wasztyl ze Stowarzyszenia Auschwitz Memento
mówił o realizowanym aktualnie pełnometrażowym filmie

Do 29 sierpnia można nadsyłać fotografie do 2.
Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Fotografie
powinny ukazywać piękno ziemi wielkopolkkiej i zachęcać do turystycznych wojaży. Do
31 sierpnia na fotografie konkursowe czeka
Lokalna Grupa Działania. Zdjęcia Krotoszyna
i innych miejscowości reprezentowanych w
stowarzyszeniu będą oceniane pod hasłem
Pejzaże przez okno dawniej i dziś. Więcej
informacji o konkursach na stronie www.krotoszyn.pl
1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. O godz.
17.00 – włączone zostaną syreny. Mieszkańców obowiązuje flagowanie obiektów.

Zapisz się na jubileusz
Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej nr 7
i Gimnazjum nr 3 z okazji 50-lecia placówki
odbędzie się 11 października 2014 r. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września
2014 r. Informacje tel. 62 725 27 85, e-mail:
zjazd50parcelki@o2.pl

W środę 4 czerwca obchodziliśmy Dzień Wolności i
Praw Obywatelskich, święto
ustanowione w przez Sejm RP
w 2013r. na pamiątkę zwycięstwa Solidarności w wyborach
czerwcowych 1989 roku, które
zapoczątkowały przemiany demokratyczne w Polsce.
Z tej okazji odbył się w Krotoszynie patriotyczny apel przy
pomniku Wolności. Stawili

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

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 		
Straż Pożarna 		
Policja 			



62 725 19 00
999
998
997
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Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
		
62 725 36 68
		
62 725 39 96
Urząd Skarbowy

Uroczystość z tej okazji
odbyła się 4 czerwca. Członkowie i sympatycy koła oraz
goście spotkali się w Klubie
Spółdzielczym w Krotoszynie. Wśród zaproszonych byli
między innymi starosta Leszek Kulka, dyrektort SP ZOZ
Krotoszyn Paweł Jakubek,
radny sejmiku wojewódzkiego
Franciszek Marszałek, prezes
oddziału wielkopolskiego PSD
w Poznaniu Jrzy Stanecki oraz

lekarze: Maciej R. Hoffmann i
Barbara Winogradzka-Pulchny,
diabetolog.
Były życzenia i kwiaty składane na ręce prezes krotoszyńskiego koła Władysławy Puśleckiej oraz podziękowania dla
członków koła i gości, nie zabrakło również jubileuszowego
tortu. Podczas spotkania odbył
się pokza ratownictwa medycznego.

Bezpiecznie unikać pożaru

Apel pod pomnikiem Wolności

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

dokumentalnym o rotmistrzu.
Tuż przed konferencją w liceum, uczestniczący w zjeździe
dyrektorzy szkół spotkali się z
władzami miasta w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego
magistratu. Wśród przybyłych
gości był syn rotmistrza, Andrzej Pilecki.
Podczas spotkania burmistrz
Julian Jokś opowiedział zebranym o Krotoszynie. Następnie
dyrektorzy szkół zaprezentowali własne placówki. Goście
chwalili organizację zjazdu w
Orpiszewie, wspominali również ubiegłoroczny zjazd. Na
zakończenie spotkania burmistrz wręczył uczestnikom
pamiątki z Krotoszyna. (mm)

25-lecie istnienia obchodziło kolo Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków, które zrzesza chorych na cukrzycę z terenu Krotoszyna i okolic.

się nań: władze samorządowe
gminne i powiatowe, przedstawiciele organizacji politycznych, stowarzyszeń i młodzieży szkolnej. Historyk Antoni
Korsak przypomniał, jakie znaczenie miały wybory parlamentarne sprzed 25 lat dla naszego
kraju i dla innych państw europejskich. Potem delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod po(eliz)
mnikiem.
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5 lipca o godz. 11.30 z dworca PKP w Krotoszynie odjedzie zabytkowy pociąg Feniks
do Kalisza (powrót o 18.20), a o godz. 14.00
– Biskupianin do Kobylina (powrót o 17.00). Od
godz. 11.00 do 19.00 widowiskowemu kursowaniu starych kolejek będzie towarzyszył festyn w stylu retro: przejażdżki drezyną, wystawa fotografii „Duchy Historii” Leszka Zdracha,
wystawa fotografii „Zamieszkiwanie Współwłasne” Zuzanny Nadziei, stoisko promocyjne i
wystawa pamiątek kolejowych zorganizowana
przez Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, stoisko promocyjne Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, zwiedzanie
kolejki wąskotorowej, występy Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej, wystawa motocykli i zabytkowych samochodów Klubu Motocyklowego Ignis Ardens. Więcej informacji na stronie www.
krotoszyn.pl
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Do 31 lipca można nadsyłać prace na KREATURĘ czyli Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Kreatywna Kultura”. Uczestnicy
mają do wyboru dwa tematy konkursowe:
KREACJA/KICZ. Organizatorem konkursu jest
Krotoszyński Ośrodek Kultury. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej miasta. Wszelkich informacji o konkursie udziela
Agnieszka Skalska, tel. 62 725 42 78 e-mail:
agnieszka@kok.krotoszyn.pl

Ćwierćwiecze koła diabetyków

fot. Sławomir Pałasz

Zjazdowicze z wizytą
w magistracie

Obecność obowiązkowa

www.is.krotoszyn.pl

Jak się zachować w razie
ewakuacji z powodu pożaru w
szkole? Jak się zachować podczas pożaru w domu? Co zrobić, kiedy w kuchni znienacka
zapali się olej na patelni? Tego
typu pytania padły w Szkole Podstawowej nr 4 podczas
pogadanki
bezpieczeństwa
prowadzonej przez strażnika
miejskiego i strażaka dla dzieci z klas trzecich. Zgromadzeni
w jednej sali uczniowie szukali
odpowiedzi wspólnie z osobami prowadzącymi spotkanie.
Była to też okazja do tego, by
zadać mundurowym swoje pytanie na temat bezpieczeństwa i
uzyskać fachową odpowiedź.
Strażnik Marcin Hadryś
przy okazji przestrzegł mło-

dych słuchaczy, aby uważali
podczas wakacji na żmiję zygzakowatą i nie pomylili jej z
niegroźnymi zaskrońcem czy
padalcem. Żmija zygzakowata jest gadem jadowitym, a jej
gniazda pojawiają się także w
okolicach Krotoszyna. Jej charakterystyczną cechą zazwyczaj jest zygzakowaty pas biegnący wzdłuż grzbietu.
Na koniec spotkania panowie
mundurowi wręczyli każdemu
dziecku kolorową broszurkę informacyjno-edukacyjną, która
w ciekawy sposób poucza, jak
unikać zagrożeń pożarowych.
 	 Takie same pogadanki dla
trzecioklasistów zostały wygłoszone w każdej szkole podstawowej naszej gminy.
(eliz)
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Burmistrz Julian Jokś zajął II miejsce

Z pytań do burmistrza

Burmistrz Julian Jokś zajął drugie miejsce w grupie włodarzy gmin miejsko-wiejskich. Klasyfikacja jest efektem podsumowania dorocznych ankiet, które redakcja Dziennika Gazeta Prawna już
po raz drugi rozesłała z prośbą o wypełnienie do wszystkich samorządów w Polsce. W tym roku
ankiety miały na celu ocenę burmistrzów, wójtów i prezydentów na kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji i poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy włodarze dbali o swoich mieszkańców,
czy byli „perłami samorządu”.
Autorzy ankiety mieli kilka
założeń w sprawie oceny szefów jednostek samorządowych.
Jednym z nich była pewność, że
dobry burmistrz słucha mieszkańców i utrzymuje z nimi
kontakt, odpytywali zatem z
systemu komunikacji władzy
z mieszkańcami. Premiowane
były strony na profilach społecznościowych, jak np. Fecebook, oraz odpowiadanie na
pytania mieszkańców zadawane
drogą internetową tudzież prowadzenie sms-owego systemu
ostrzegania przed zagrożeniami
i powiadamiania o imprezach.
Plusem dla włodarzy była także
dbałość o to, aby urząd zapewniał tłumacza języka migowego
do obsługi osób niesłyszących.
Liczyła się również dostępność
strony internetowej dla osób
słabowidzących (lektor wiadomości).
Dobry burmistrz powinien
słuchać mieszkańców, nie zaniedbując wiedzy i nauk płynących z zewnątrz. Między innymi po to, aby aby wiedział, co
dzieje się w innych miastach i

gminach i w jaki sposób tamtejsi włodarze rozwiązują problemy dotyczące ich jednostek
samorządowych. Była więc
premiowana przez ankietujących aktywność burmistrzów
poza terenem gminy, udział w
pracach organizacji samorządowych.
Jednym z ważnych tematów
ankiety była również umiejętność pozyskiwania funduszy z
zewnątrz na wsparcie samorządowych inwestycji, bo dobry
burmistrz powinien starannie
liczyć gminne pieniądze. I tu
również nie mieliśmy się czego
wstydzić.
Dla wielu z urzędujących
włodarzy zbliżająca się do końca kadencja nie była pierwszą.
Ciągłość władzy była jednym
z dobrze punktowanych pytań
ankiety, gdyż mieszkańcy – wybierając ponownie tego samego
burmistrza lub nie wybierając
go – odpowiadają na pytanie:
Czy ten burmistrz jest dla nas
dobry. Burmistrz Julian Jokś
urzęduje już dwudziesty rok.

Uroczyste
podsu mowanie
wyników ankiety
Dziennika Gazeta Prawna odbyło
się 24 czerwca w
Warszawie. Spotkanie nosiło tytuł „Perły Samorządu”. Bumistrz
Julian Jokś nie
mógł
odebrać
osobiście przygotowanego dla
niego
honorowego dyplomu.
Naczelnik wydziału promocji
UM Jacek Kępa
odebrał w zastępstwie wyróżnienie, które 26
czerwca, podczas
sesji miejskiej,
zostało uroczyście przekazane
burmistrzowi.
Podczas sesji włodarz naszej
gminy odebrał także dyplom
Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznany „w dowód

Nakręcą film o Krotoszynie
- Zrobiłam coś czego nie powinien robić dokumentalista. Zakochałam się
w tym mieście i ludziach, którzy tu mieszkają. Stało się to w czasie,
kiedy kręciliśmy „Przesyłkę” i spędziliśmy w Krotoszynie mnóstwo czasu
– powiedziała na czerwcowym, wspólnym posiedzeniu komisji stałych
rady Dorota Latour, poznańska scenarzystka i reżyserka.
Będzie też
fragment
poświęcony
ćwierćwieczu samorządności
oraz społecznikom
i organizacjom pozarządowym.
Film będzie
trwał około
40 minut,
bo wg gości jest to
bardzo wygodne dla emisji telewizyjnych. Realizacja filmu
zajęłaby około roku z uwagi
na fakt, że obejmie większość
krotoszyńskich uroczystości
i ważnych wydarzeń. Goście
zapewnili, że film będzie wart
obejrzenia, nie tylko jako okofot. Monika Menzfeld-Czubak

Pani reżyser wraz z producentem Arturem Włodarkiewiczem
spotkali się z krotoszyńskimi
radnymi i przedstawili wstępną
koncepcję filmu dokumentalnego o Krotoszynie, który miałby
z powstać z okazji 600-lecia
miasta. Radni otrzymali zarys
scenariusza.
Dorota Latour wspomniała, że podczas kręcenia zdjęć
do filmu „Przesyłka” poznali
różne miejsca i osoby, usłyszeli
wiele ciekawych historii. – Dobry film powstaje tylko wtedy,
kiedy twórców coś interesuje, a
mnie to interesuje – dodała.
Miałby powstać dokumentalny obraz o Krotoszynie z
bohaterem zbiorowym, mieszkańcami Krotoszyna, pośród
których będą również nieżyjący. Opowieści o ludziach zostaną wpisane w historię miasta.

licznościowy. Pan Włodarkiewicz oszacował jego koszt na
około 122 tys. zł netto.
Podczas posiedzenia radni
obejrzeli jako przykład realizacji fragment innego filmu pani
Doroty. Komisje pozytywnie
ustosunkowały się do przedstawionego pomysłu.

Niezgodne z przepisami dowożenie dzieci na basen Wodnik: Autobusy nie wieżdżają na teren parkingu, lecz zatrzymują
się przy ulicy i wypuszczają dzieci, które
biegną przez trawnik na basen. Kierowcy nie chce się wychodzić z atobusu, aby
wydrukować bilet wjazdu.
Pytanie przekazane zostało do MZK w
Krotoszynie oraz do dyrektorów szkół,
by uczulić na przestrzeganie zasad bezpiecznego dowożenia uczniów, szczególnie przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Zapewniam, że zarówno ze strony
przewoźnika, jak i opiekunów zostanie
wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem
w czasie transportu uczniów.
Czy deptak po skończeniu remontu
szkoły będzie remontowany?
Planujemy na przyszły rok położenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku od
miasteczka ruchu drogowego do ulicy
Wiśniowej. Zakres prac uzależniony jest
od możliwości finansowych budżetu.
W jaki sposób będzie ogrzewana nowa
hala sportowa?
Dla nowej hali sportowo-widowiskowej
przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie
zaprojektowano instalację centralnego
ogrzewania. Dodatkowo pomieszczenie
sali sportowej będzie dogrzewane za
pomocą wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Źródłem ciepła dla budynku jest
węzeł cieplny zlokalizowany w sąsiednim istniejącym budynku szkoły.

uznania za zaangażowanie
w rozwój oświaty i aktywne
wspieranie szkół” na terenie
naszej gminy.
(eliz)

Dino otrzymało
zezwolenie
Piętnaście nowych zezwoleń, m.in. dla firmy Dino Polska, uroczyście wręczono w
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej 3 czerwca 2014
roku. Blisko 386 milionów złotych zainwestują firmy, które
otrzymały kolejne zezwolenia
na prowadzenie działalności
gospodarczej w wałbrzyskiej
strefie.
15 przedsiębiorstw stworzy łącznie przynajmniej 621
nowych miejsc pracy. Polska
spółka Dino utworzy w Krotoszynie aż 250 nowych miejsc
pracy. Firma wybuduje halę
chłodniczą wraz z niezbędną
infrastrukturą, co będzie kosztować 50 milionów złotych. Zakończenie inwestycji jest planowane na grudzien 2019 roku.
W zakładzie prowadzona
będzie działalność związana z
przetwórstwem mięsnym oraz
przygotowaniem
gotowych
dań. Dodatkowo uruchomiona
zostanie sterowana komputerowo mieszalnia przypraw oraz
linia wypieku pieczywa.
(red.)

Kiedy w końcu plac zabaw w parku zostanie naprawiony? Brakuje kilku elementów z drzewa, motor na sprężynie
jest cały ruchomy, proszę również rozważyć wymianę piasku na całym placu
zabaw na nowy, ponieważ ten obecny
bardziej przypomina już ziemię niż piasek.
Plac zabaw w parku im. Wojska Polskiego jest jednym z 23 ogólnodostępnych
placów zabaw należących do gminy.
Wiosną pracownicy Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie przeprowadzają zawsze
kontrolę wszystkich placów zabaw, a w
ciągu sezonu - kontrole doraźne. Sprawdzany jest stan techniczny urządzeń, stan
zieleni i ogólny porządek. W br. pomalowano wszystkie ławki wokół placu,
wymieniono piasek w piaskownicy oraz
uzupełniono go pod dwiema zjeżdżalniami. Naprawiono też pęknięta belkę
urządzenia wielofunkcyjnego „Małpi
Gaj” oraz łańcuch huśtawki. Do końca
roku powstanie w tym samym miejscu
nowy, kolorowy obiekt dla dzieci, wyposażony w nowoczesne urządzenia, które
zapewnią bezpieczeństwo podczas zabawy. Po otrzymania pełnej dokumentacji
ogłosimy przetarg na budowę parkowego
placu zabaw.
Co zrobiono wokól jeziora na Błoniu?
Przecież tam jest wielki bałagan i nieskończona inwestycja, bo UM nie potrafi poprawnie skonstruować umowy z
wykonawcą projektu....
Problem polega na tym, że większości
mieszkańców duża inwestycja, w ramach
której m.in. prowadzone były roboty w
niecce Jeziora Odrzykowskiego, kojarzy
się z planami rekreacyjnymi dla okolic
tego jeziora. Tymczasem wszystko, co
było w ostatnim czasie wykonywane w
osuszonym zbiorniku było tylko częścią
projektu pn. „Regulacja rzeki cieku Jawnik i budowa polderów zalewowych na
terenie gminy Krotoszyn”. To było ważne zadanie, które miało na celu wzmocnienie ochrony przecipowodziowej naszej gminy. Wyregulowaliśmy Jawnik i
jego dopływy (ok. 16 km, w tym 3 km
kanały kryte), zbudowaliśmy dwa zbiorniki suche, tzw. poldery zalewowe i zmodernizowaliśmy Jezioro Odrzykowskie
jako zbiornik retencyjny, odbierający
nadmiar wód. Jezioro odmulono, poszerzono i wyskarpowano, przebudowano
także spusty. Projekt był realizowany w
całości w latach 2011-2013. Natomiast
zagospodarowanie terenów wokół jeziora i wykorzystanie ich do celów rekreacyjno-sportowych będzie oddzielnym
zadaniem. Trwa opracowywanie dokumentacji obejmującej cały obszar. Prace
projektowe zostaną zakończone w 2015
r. Decyzję o rozpoczęciu robót budowlanych podejmie nowa rada miejska, w
zależności od pozyskania środków zewnętrznych.



5 (135)

www.is.krotoszyn.pl

Czekamy na KrotoFEST 2015 :)
31 maja władze miejskie wraz z orgnizacjami i stowarzyszeniami zaprosili mieszkańców na drugą, wspólną imprezę miejską
KrotoFEST.
Pomysł na zabawę, której
mieszkańcy są współorganizatorami, udało się sfinalizować
w tym roku z jeszcze większym
rozmachem niż w minionym.
Działacze organizacji i stowarzyszeń wykazali się pomysłowością, a sponsorzy - hojnością.
Pogoda dopisała nad podziw.
Dużym plusem była także lokalizacja miejskiego festynu
– park okazał się doskonałym
terenem na stoiska, ogródki gastronomiczne, występy
estradowe, przejażdżki rikszą,
spacery... Na dodatek - terenem
pojemnym, co gwarantuje udane kolejne edycje KrotoFESTu
w przypadku utrzymania tej
lokalizacji. Już dziś możemy
zacząć się cieszyć na festyn w
roku przyszłym . :) Poniżej kilka zdjęć i lista partnerów organizacyjnych II KrotoFESTu.

Konkurs taneczny w Krotoszynie

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x6), Izabela Bartoś (x6)

1 A-T S.A.
2 EWA S.A.
3 Galeria Krotoszyńska
4 Przedsiębiorstwo Jotkel
5 DINO S.A.
6 Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Agrounima
7 Zespół Szkół dla Dorosłych
PROFESJA
8 Teomina S.A.
9 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe R.M.T. Ludzis
10 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o.
w Gostyniu
11 SKOK Jaworzno
12 SKOK Wołomin
13 Bank Zachodni WBK S.A.
14 PKO BP
15 iKrotoszyn.pl
16 Oriflame
17 Retro Auto
18 Stowarzyszenie Edukacyjne
Integracja Oddział w Krotoszynie – zaproszenie zespołu Rymcerze z Warszawy



fot. Agnieszka Skalska

Partnerzy
KrotoFEST-u 2014

7 czerwca br. do Krotoszyna
przyjechało 130 uczestników z
różnych miejscowości, aby zaprezentować swoje wyczyny
taneczne na IV Otwartym Przeglądzie Tańca „Dance Meeting”
Krotoszyn 2014. Taneczne prezentacje oceniało jury w składzie:Patryk Serafiniak, Jameela
Kat Khatib i Piotr Czyżewski.
Jury jednogłośnie zadecydowało o przyznaniu nagród. Krotoszyński Ośrodek Kultury jako
organizator przeglądu w tym
roku wręczył zwycięzcom nagrody finansowe.

Nagrodzeni:

KATEGORIA: OPEN SHOW
I MIEJSCE - Grupa Tańca
Współczesnego - Gostyński
Ośrodek Kultury HUTNIK, II
MIEJSCE - Temperature Kids
- Krotoszyński Ośrodek Kultury, III MIEJSCE - Temperature Krotoszyński Ośrodek Kultury
KATEGORIA: ONE STYLE
I MIEJSCE - Puenta - Klub Kwadrat / Leszczyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, II MIEJSCE
- Grupa Tańca Współczesnego
- Gostyński Ośrodek Kultury
HUTNIK, III MIEJSCE - Zespół Duet - Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Raszkowie

KATEGORIA: SOLO OPEN
I MIEJSCE - Adrianna Domańska - Klub Kwadrat / Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
II MIEJSCE - Konrad Kordus
- Młodzieżowy Klub Rivendell Krotoszyn, III MIEJSCE
- Patrycja Golka - Krotoszyński
Ośrodek Kultury.
Wyróżnienie: Klaudia Wolniaszczyk - Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Raszkowie

NAGRODA GRAND PRIX
dla najlepszej tancerki / tancerza zespołu: Zuzanna Mejer
- Klub Kwadrat / Leszczyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

KATEGORIA: DUET OPEN
I MIEJSCE - Ada Domańska
i Zuzanna Mejer - Klub Kwadrat / Leszczyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Wyróżnienie: „Za pasję i miłość
do tańca” - Magda Mikołajczyk
i Kuba Baryła

Krotoszyński Ośrodek Kultury dziękuje tancerzom, opiekunom i instruktorom za udział
w przeglądzie i świetną zabawę.
Zapraszamy za rok na V Otwarty Przegląd Taneczny „Dance
Meeting” do Krotoszyna. Galerie zdjęć z tegorocznego przeglądu na stronie krotoszyn.pl

WYRÓŻNIENIE ZA EFEKTYWNY I WYSOKI POZIOM PRACY Z DZIEĆMI I
MŁODZIEŻĄ
Irena Marszałek - instruktorka
tańca z Leszna.
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fot. Izabela Bartoś

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Złote gody w Ratuszu

dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej, drugiego dnia
– Zofia Jamka, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Krotoszynie.
10 czerwca medale otrzymali: Janina i Józef Biegankowie,
Wielisława i Jerzy Gutowie,
Helena i Jacek Jankiewiczowie,
Genowefa i Kazimierz Plewowie, Maria i Zbigniew Rakowie,
Janina i Franciszek Robakowie,
Czesława i Zenon Sójkowie,
Bożena i Czesław Tomczykowie, Maria i Bernard Wojciechowscy.

Uroczystości z okazji wręczenia odznaczeń jubilatom
odbyły się 10 i 11 czerwca w
sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza. Wraz z
burmistrzem Julianem Joksiem
gratulacje z okazji złotych godów składała małżonkom Renata Pflantz oraz pierwszego
dnia - Franciszek Marszałek,

11 czerwca odznaczenia
odebrali: Stanisława i Zygmunt
Kaczmarkowie, Janina i Stani-

sław Kląskałowie, Czesława i
Kazimierz Kurzawowie, Janina
i Stanisław Machowscy, Władysława i Jerzy Pawlisiakowie,
Maria i Józef Płaczkowie, Józefa i Bolesław Praczykowie,
Czesława i Bogdan Urbańscy,
Krystyna i Alojzy Wujczykowie, Wanda i Stanisław Zychowie.
Uwaga!
Wszyscy małżonkowie, którym
minął jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a nie otrzymali medali z okazji złotych
godów, proszeni są o kontakt z
Urzędem Stanu Cywilnego w
Krotoszynie tel. 62 7227492 lub
62 7227491.

Dzień patrona Krotoszyna
14 czerwca obchodzimy w Krotoszynie Święto Patrona, ustanowione w
zeszłym roku przez władze samorządowe gminy. Naszym patronem jest
bł. bp Michał Kozal.

W grudniu ubiegłego w
Departamencie
Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego
Stowarzyszenie
SMOSZEW
- NASZA WIOSKA podpisało
umowę na realizację projektu
,,Dziecko się śmieje, bo Smoszew pięknieje - budowa placu
zabaw”.
Kwota dofinansowania wyniosła 26 tys. 841 zł. Plac za-

baw powstał przy Wiejskim
Ognisku Kultury Regionalnej
w Smoszewie. Do dyspozycji
małych smoszewian jest zestaw
wielofunkcyjny, podwójna huśtawka wahadłowa i karuzela.
Mieszkańcy przygotowali
teren pod budowę placu zabaw,
nawieźli piasek. Stowarzyszenie pokryło koszty tablicy
informacyjnej oraz zakupiło i
posadziło drzewka.
                                       (jodzi)

Cmentarz w Durzynie
Zakończ ył
się I etap budowy cmentarza
w
Durzynie.
Odbiór końcowy
zadania odbył się
w pierwszym tygodniu czerwca.
Prace w Durzynie prowadziła,
wyłoniona
w
drodze przetargu, krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki sp.j.
Realizacja pierwszego etapu
objęła budowę czterech kwater
oraz wykonanie drogi dojazdowej i manewrowej do parkingu,
budowę ścieżek cmentarnych
i chodników, wykonanie placu
wokół przyszłego budynku kaplicy.
fot. Izabela Bartoś

fot. Izabela Bartoś

W minionym roku z okazji
nadania patronatu odbyła się na
Rynku uroczysta msza, której
przewodniczył biskup Edward
Janiak.
W tym roku mieszkańcy
uczcicli Dzień Patrona, uczestnicząc w uroczystej mszy niedzielnej, 15 czerwca o godz.
12.00, w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela. Spotkanie eucharystyczne prowadził emerytowany
prałat parafii ostrowskiej ks. Alfred Mąka w asyście proboszczów krotoszyńskich parafii. W
swoim kazaniu mówił o związkach patrona z życiem codziennym mieszkańców. Pod koniec
spotkania burmistrz Julian Jokś
oraz przewodnicząca rady miejskiej Zofia Jamka podziękowali
za wspólne uczczenie światecznego dnia i wręczyli kwiaty
ks. Mące oraz gospodarzowi
uroczystości, proboszczowi pa-

Plac zabaw w Smoszewie

fot. Joanna Dzierla

Kilkanaście par małżeńskich odebrało z rąk burmistrza
Juliana Joksia medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medal przyznaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy w jednym i
trwałym związku małżeńskim
przeżyli co najmniej 50 lat.

rafii farnej, ks. prałatowi Aleksandrowi Genderze. We mszy
uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, organizacji oraz delegacje krotoszyńskich parafii.
Po mszy delegacja Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie oraz

stowarzyszenia Nowe Możliwości Nowego Folwarku złożyła
wiązanki kwiatów pod tablicą
pamiątkową na domu, w którym
urodził się i wychował Michał
Kozal, biskup i patron naszego
miasta.
(eliz)

Przypomnijmy, że budowa
domu pogrzebowego planowana
jest w drugim etapie. Wybudowano przyłącze wodociągowe
oraz kanalizacyjne. Wykonano
instalacje elektryczne: linie zasilające i oświetlenie zewnętrzne. Teren cmentarza ogrodzono.
Koszt wykonania I etapu wyniósł
1.436.107 zł.
(anet)
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Plac zabaw z ogródkiem
Plac zabaw efektem znakomitej współpracy między NGO a
miastem i gminą Krotoszyn.
Powstanie placu zabaw jest
efektem współpracy organizacji
pozarządowej z władzami miasta i gminy Krotoszyn. Plac zabaw znajduje się przy
osiedlu Sikorskiego 7
(obok żłobka). 		
Wyposażeniem
w
urządzenia zabawowe
zajęło się Stowarzyszenie SZANSA w
Krotoszynie, które
aplikowało o grant do
Fundacji MAHLE w
Stuttgarcie. W przygotowaniu wniosku
pomagało MAHLE POLSKA
SA w Krotoszynie, opiniując pozytywnie wniosek projektowy do
Fundacji i pośrednicząc w jego
złożeniu.
Rekultywację terenu, postawienie zgrabnych ławeczek i
wymianę intensywnie nadszarpniętego czasem ogrodzenia zrealizowano ze środków miejskich.
Projekt wykonany w Pracowni
Architektury Krajobrazu Karoliny Gidaszewskiej przyjmuje już
realny kształt z imponującym
efektem: wokół kolorowych i
atrakcyjnych urządzeń zabawo-

wych wiją się wyłożone kostką
alejki, obsadzone kolorową roślinnością, wśród której znajdzie
się roślinny ogród zmysłów. W
dalszej kolejności powstanie także miniboisko do badmintona
oraz Ogródek Zosi, gdzie dzieci

Konkurs przeznaczony był
dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Zadaniem uczestników było
przygotowanie plakatu, albumu bądź prezentacji multimedialnej. Prace miały ukazywać
możliwości turystyczne, naukowe i społeczne miasta, promować Krotoszyn i zachęcać
do odwiedzenia go.
Łącznie w konkursie wzięło
udział 88 uczniów. Na konkurs
wpłynęły 52 prace, które oceniała komisja w składzie: Iwona
Kostka (SP8), Renata Biernat
(SP8), Marlena Nabzdyk (KBP).
Prace były zakodowane.
Wręczenia nagród dokonali
na podsumowaniu VII edycji
zaproszeni goście: dyrektor
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska, naczelnik Wydziału Promocji,
Przedsiębiorczości i Integracji
Europejskiej UM w Krotoszynie Jacek Kępa oraz wicedy-

rektor Szkoły Podstawowej nr 8
Sławomir Chlebowski.

Nagrodzeni

W kategorii album:
I miejsce - Mateusz Kościółek,
Małgorzata Klonowska – ZS Benice, II miejsce – Wiktor Kosmmann, Kacper Gniazdowski- ZS
Benice, III miejsce – Julia Maćkowiak-S8
W kategorii plakat:
I miejsce - Joanna Pluta, Monika
Kusza - SP Roszki, II miejsce –
Klaudia Nowak, Julia Ryfa- SP8
Krotoszyn, III miejsce-Roksana
Konarczak, Julia Walczak- SP
Lutogniew
Przyznano również wyróżnianie
dla Dawida Gierdalskiego z SP 8
W kategorii prezentacja multimedialna:
I miejsce-Natalia Szymczak,
Zuzanna Czachorek, Marek Zię-

ba-G3, II miejsce– Marta Brenk,
Klaudia Nowacka-G3
III miejsce– Izabella CzarneckaG2
Przyznano również wyróżnienie dla Adrianny Cepy-G1. Podczas uroczystości podziękowano
opiekunom: p. Sylwii Baran, p.
Alicji Chudej, p. Danucie Marcisz, p. Barbarze Wachowiak, p.
Magdalenie Witczak wręczając
upominki wykonane przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół
„Ósemki”.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody a
wszyscy uczestnicy upominki.
Przeprowadzenie konkursu oraz
zakup nagród możliwy był dzięki
sponsorom: Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie, WPPiIE oraz
PKO Bank Polski w Krotoszynie.
Małgorzata Maciejewska, Agnieszka Ryba - nauczycielki SP8,
organizatorki konkursu.

Zmagania z angielskim



wi Góralowi z Gimnazjum im.
Zjednoczonej Europy w Koźminie. Jest to wynik tym bar-

uplasowała się Joanna Żnikiewicz z Gimnazjum nr 4, które to
co roku plasuje się w czołówce

Król Ortografii, czyli król i dwie królowe
28 maja w Zespole
Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie z zawiłościami polskiej
ortografii i interpunkcji zmierzyli się
przedstawiciele szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Była to piąta edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego “Król ortografii”.
Uczestnicy, jak to zazwyczaj
bywa na konkursach ortograficznych, mieli za zadanie poprawne
zapisanie tekstu dyktanda po jego
wcześniejszym wysłuchaniu. W
konkursie wzięli udział uczniowie z 32 szkół naszego powia-

tu. Najmniej błędów popełnili:
Barbara Jędrzak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie,
Marcin Kurzawski z Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie oraz Joanna
Krawczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie. Zwycięzcom gratulujemy!
(darkla)

Absolwenci Kolorowego Uniwersytetu
fot. archiwum

34 uczniów z dziewięciu gimnazjów powiatu krotoszyńskiego po raz siódmy rywalizowało
o miano najlepszego anglisty. Po
raz drugi z rzędu tytuł ten przyznano Michałowi Drzewieckiemu, uczniowi Niepublicznego
Gimnazjum w Krotoszynie.
Konkurs
zorganizowany
przez nauczycieli języka angielskiego ZSP nr 1 pod patronatem
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie cieszy się co raz większym powodzeniem, bijąc tym
razem kolejny rekord - frekwencyjny.
W miłej atmosferze towarzyszącej konkursowi uczniowie
pokonywali dwa etapy: pisemny
i ustny, do którego przystąpiła
wyłoniona w wyniku etapu pisemnego najlepsza dziesiątka
uczestników. Poza doskonałym
wynikiem Michała (55,5 pkt na
65 pkt), drugie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejo-

z SZANSY będą sadzić i pielęgnować krzewy owocowe, zioła,
warzywa, które można będzie z
przyjemnością podskubywać, a
co najważniejsze, zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne.
Przecież niemało jest młodych,
którzy na pytanie, skąd się bierze groszek, mówią: z puszki, a
o pracy w ogródku mają bardzo
mgliste pojęcie.
Powstało miejsce zabaw dla
dzieci sprzyjające zabawie, rozwojowi społecznemu dzieciaków
oraz swobodnej nauce poprzez
doświadczanie.
(luckor)

fot. archiwum

fot. Małgorzata Maciejewska

fot. Szansa

W dniu 11 czerwca w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
podsumowanie VII edycji gminnego konkursu „Dlaczego warto odwiedzić
Krotoszyn?”.

www.is.krotoszyn.pl

dziej doskonały, gdyż Bartek
był najmłodszym uczestnikiem
konkursu! Trzecie miejsce zdobył Luko Slade z Gimnazjum nr
3 w Krotoszynie, chłopiec dorastający w polsko-angielskiej
rodzinie. Na czwartym miejscu

konkursu.
Na uwagę zasługuje bardzo wysoko oceniony poziom
wszystkich uczestników i świetna organizacja konkursu. Zapraszamy zatem za rok!
Radosław Gruchalski

11 czerwca br. studenci Kolorowego Uniwersytetu ze Szkoły
Podstawowej nr 1 po raz ostatni gościli w murach auli UAM
w Poznaniu. Uczestniczyli tam
w uroczystym absolutorium.
Każdy student otrzymał gratulacje oraz pamiątkowy dyplom
ukończenia roku akademickiego
2013/2014 z rąk prorektora ds.
studenckich UAM, prof. dra hab.
Zbigniewa Pilarczyka, który jest
rektorem Kolorowego Uniwersytetu. Oprócz dyplomów dzieci
otrzymały również pamiątkowe

upominki. Podczas uroczystości
uczniom towarzyszyli rodzice,
którzy nie kryli wzruszenia i
dumy ze swoich studentów.
Miłym zaskoczeniem dla przedstawicieli ZS nr3 było wyróżnienie Szkoły Podstawowej nr
1 w Krotoszynie za największą
aktywność i zaangażowanie podczas konkursów i wykładów. Jako
jedyna szkoła krotoszyńska Jedynka otrzymała nagrodę - drukarkę laserową. Prezent wręczył
przedstawicielom szkoły rektor
Kolorowego Uniwersytetu.
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Biegali rodzinnie

XIX Mistrzostwa Świata w Rzucie Beretem

W dniu 14 czerwca o godz. 17,00 na stadionie CSiR „WODNIK” w Kroto- Bieg Rodzinny organizowany w Krotoszynie od
kilku lat w ramach akcji Polska Biega odbył się
szynie odbyły się XIX Mistrzostwa Świata w Rzucie Beretem.
tym razem przy okazji Biegu Krotosa.
Of icjalnego
otwarcia Mistrzostw
dokonał
Fr a n c i s z e k
Ma r szałek ,
radny
sejmiku wojewó d z k ie go
oraz dyrektor
departamentu inżynierii
miejskiej w
k r ot o sz y ń skim magistracie. Radny wykonał
pierwszy symboliczny rzut mistrzostw.

Chętnych do udziału w biegu jak zwykle nie brakowało.
Przypomnijmy, że celem akcji
jest przede wszystkim dobra,
wspólna zabawa a nie walka
o zdobycie czołowych miejsc.
Tegoroczna trasa wiodła ze
stadionu ścieżką wokół stawu,
kończyła się rundką dookoła
boiska. Pierwszy na mecie był

Po zaciętej rywalizacji Mistrzem Świata na rok 2014 zo-

Dziękujemy wszystkim za
udział i wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok na Jubileuszowe XX Mistrzostwa Świata w
Rzucie Beretem.
Wyniki:
Klasyfikacja „open”
Lachowski Karol 38,65 m
Jędrzak Łukasz 38,54 m
Pospiech Łukasz 36,78 m
Nowak Janusz 34,68 m
Bielawny Waldemar 33,17 m
Bielawny Robert 32,62 m
Radziszewski Paweł 31,82 m
Krawczyński Adam 29,46 m
Kuszczyński Andrzej 28,78 m
Jędrzak Dariusz 28,76 m
Kategoria kobiet:
1. Chuda Grażyna 19,95 m
2. Bielawna Julia 19,85 m
3. Bajkowska Jagoda 18,16 m

(csir)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Lechosław Witek

stał Karol Lachowski z Krotoszyna, drugie miejsce zajął
Łukasz Jędrzak również z Krotoszyna, a
miejsce trzecie aktualny rekordzista świata Łukasz Pospiech z
Kobylina.
Po raz pierwszy wprowadziliśmy również
klasyfikację pań rzucających to słynne
nakrycie głowy. Zwyciężczynią okazała się
Grażyna Chuda z Krotoszyna, przed Julią
Bielawną z Krotoszyna i Jagodą Bajkowską
z Wrocławia.
Medale i nagrody wręczał najlepszym beretomiotaczom Franciszek Marszałek.

Rafał Rettig, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1. Rafał otrzymał
pamiątkową statuetkę i odebrał
gratulacje z rąk Franciszka
Marszałka, radnego sejmiku
wojewódzkiego i dyrektora departamentu inżynierii miejskiej
w krotoszyńskim UM.
Wszyscy uczestnicy biegu brali
udział w losowaniu nagród.

Dzień Dziecka z wędką
“Szansa” stawia na dzieci
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Z okazji Dnia Dziecka koła
wędkarskie: PZW Krotoszyn
- Miasto, PZW Zduny, PZW
PZL, PZW Kolejarz, PZW Ceramik oraz Urząd Miejski w
Krotoszynie zorganizowali dla
dzieci niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim festyn wędkarski, który odbył się
1 czerwca na Błoniu w Krotoszynie. W imprezie udział wzięło 87 dzieci wraz z opiekunami.
Dwanaścioro
najmłodszych
brało udział w zręcznościowych
konkurencjach związanych z
tematyką wędkarską, natomiast
reszta mogła spróbować swoich
sił w zawodach wędkarskich.
Większości wędkujących dzieci udało się złowić jakiś okaz.
Po dwugodzinnej rywalizacji
najlepszym okazał się siedmioletni Michał Zydorczyk. Drugie
miejsce zajął ośmioletni Fabian
Szczuraszek. Z kolei na trzeciej
pozycji uplasował się, także
ośmioletni, Maciej Walczak.
Najlepsi wędkarze otrzymali
nagrody rzeczowe, dla wszystkich dzieci były paczki ze sło-

dyczami.
 	 - Radość dzieci z chwil
spędzonych nad wodą oraz
widoczna z roku na rok co raz
większa frekwencja, umacnia
nas organizatorów w przekonaniu, że dzieciaki chcą korzystać
z takiej formy wypoczynku
– mówi Waldemar Młynarczyk,
prezes Zarządu PZW Krotoszyn Miasto. - Dlatego też w
przyszłości oprócz organizowaniu takich festynów będziemy starali się stworzyć szkółki
dla najmłodszych, zachęcając

ich do tak relaksującego hobby
jakim jest wędkowanie i obcowanie z przyrodą.
(wm,mm)

Prezes Zarządu PZW Krotoszyn Miasto w imieniu organizatorów dziękuje Urzędowi
Miejskiemu w Krotoszynie za
ufundowanie licznych nagród
rzeczowych, kołom wędkarskim
za zgromadzenie funduszy oraz
wszystkim wędkarzom za pomoc w organizacji festynu.

„Szansa” stawia na odkrywanie świata przez dzieci.
Krotoszyńskie Stowarzyszenie
„Szansa” otrzymało od wojewody wielkopolskiego 9120
złotych dofinansowania na realizację projektu „Mój realny
świat”.
Warto nadmienić, że projekt
„Szansy” zgarnął maksymalną liczbę punktów przy ocenie
wniosku. Celem projektu jest
utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Projekt obejmuje działaniami
dzieci i młodzież w wieku 11-16
lat, uczestników świetlic prowadzonych przez stowarzyszenie.
„Szansa” rozpoczęła prowadzenie atrakcyjnych dla dzieci
form rozwijania zainteresowań
i kompetencji, zdobywania nowych doświadczeń, aktywizowania do poszukiwań i rozwoju postaw twórczych, radzenia

sobie z emocjami, napięciem,
konfliktami. Zajęcia zawierają
moduły edukacyjne dotyczące mechanizmów uzależnień i
sposobów unikania zagrożeń,
promowania wartości trzeźwego stylu życia. Uczestnicy będą
poprzez wytwory swoich działań promować postawy abstynenckie w szerszym środowisku. W projekcie przewidziano
włączenie do działań rodziców
dzieci – wspólne rajdy piesze
połączone z piknikiem, uczestnictwo w prezentacji wystaw i
prac dzieci i młodzieży. Jeszcze
w czerwcu dzieci jadą na jednodniową wycieczkę do Gołuchowa, która również stanowi
element realizacji projektu.
Efektem pracy pedagogów
„Szansy” z dziećmi będzie listopadowa wystawa prac fotograficznych i plastycznych,
która odbędzie się przy okazji
konferencji profilaktycznej.
(luckor)
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Dni Krotoszyna
Tegoroczne święto miasta cieszyło się sporą
popularnością wśród
mieszkańców powiatu
oraz wśród gości z powiatów ościennych co
można było zauważyć
np. po rejestracjach samochodów zaparkowanych w okolicach Błonia.
Sporą promocję imprezy
zapewniła m.in. realizująca tegoroczne święto
miasta Telewizja ProArt z
Ostrowa Wielkopolskiego.
Podczas trzech dni trwania imprezy na bramkach
kasowych przy wejściu na
teren imprezy sprzedanych zostało dokładnie 18413 opasek,
czyli tyle osób w wieku od 10
lat wzwyż co najmniej raz odwiedziło miejsce imprezy, do
tego należy doliczyć na pewno
dodatkowe kilka tysięcy dzieci
do 10 roku życia, które

miały zapewne
gwiazdy zaproszone zostały na święto miasta, w
większości
wy-

na plac imprezy wchodziły
pod opieką dorosłych za darmo.
Można więc
śmiało powiedzieć że publiczność
nie
zawiodła,
a
główny wpływ
na frekwencję

brane
w plebiscycie przez samych
mieszkańców naszego powiatu: Sylwia
Grzeszczak, LemOn,
Afromental, Zbigniew
Wodecki czy wreszcie
Fanfare Ciocărlia. Frekwencję zapewniły też
występy lokalnych zespołów i atrakcje
dla dzieci.
Zdjęcia z święta miasta można oglądać m.in.
w galerii na stronie miasta, a relacja filmowa telewizji ProArt znajduje
się na portalu WLKP24.
INFO.
(mac)
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