
7 (137)www.is.krotoszyn.pl

�     

sierpień / wrzesień 2014
nr 7 (137)

Redaktor wydania:
Monika Menzfeld-Czubak

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU KROTOSZYŃSKIEGO                                               ISSN 1732-2049

Kwiaty w rocznicę Bitwy Warszawskiej Przedstawiciele Krotoszyna w Dierdorfie 
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2 września 2014 roku na cmentarzu parafialnym w Kole 
odsłonięto pomnik ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego w 
dniu 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Kroto-
szyna i dworzec kolejowy w Kole (czyt. s. 4)

29 sierpnia w Dniu Straży Miejskiej burmistrz Julian 
Jokś wręczył awanse dwom strażnikom miejskim. 
Grzegorz Niedbała awansował na stopień starszego 
strażnika. Waldemar Kaczmarek odebrał nominację na 
starszego specjalistę. Chwilę później komendant stra-
ży Waldemar Wujczyk wymienił dystynkcje na pago-
nach mundurów obu strażników.                           (mm)

W dniach 5-108 września 2014 roku w Dierdorfie, mieście 
partnerskim Krotoszyna w Niemczech, przebywała dele-
gacja z naszej gminy z burmistrzem Julianem Joksiem. 
Delegacja została zaproszona przez burmistrza Związku 
Gmin Dierdorf Horsta Rasbacha i przewodniczącą towa-
rzystwa Freundeskreis Dierdorf – Krotoszyn Kamilę Pa-
terek-Riedrich  z okazji otwarcia wystawy gospodarczej, 
przygotowywanej wspólnie z przedsiębiorcami sąsiedniej 
miejscowości Puderbach.                                          (jakep)

W piątek 15 sierpnia  delegacje władz powiatowych i 
gminnych, przedstawiciele organizacji politycznych i 
kombatanckich, młodzież i harcerze złożyli wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem 56 Pułku Piechoty Wlkp. na ul. 
Mickiewicza. Uczczono w ten sposób 94. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej zwanej też Cudem nad Wisłą.            (mm)

Awans strażników
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 28 sierpnia uczestnikom sesji 
miejskiej została przedstawio-
na nowa przewodnicząca Rady 
Osiedla nr 6 w Krotoszynie.  
Ponieważ pani Ewelina Wrone-
cka, dotychczasowa przewod-
nicząca tej rady, wyjechała na 
stałe z Krotoszyna, burmistrz 
zarządził wybory nowej prze-
wodniczącej lub przewodniczą-
cego. Na osiedlowym zebraniu 
wyborczym, odbyło się ono 12 
sierpnia, zgłoszono tylko jed-
ną kandydaturę, panią Izabelę 
Bartoś. Mieszkańcy osiedla 
jednogłośnie zaakceptowali ten 
wybór.   Pani Bartoś będzie sta-
ła na czele osiedlowej rady, tak 

jak i inni przewodniczący, do 
przyszłorocznych wyborów. 

(red.)

14 września o godz. 15.00  na szańcu Pa-
mięci Żołnierzy 56 Pułku Piechoty (ul. Ga-
jowa) odprawiona zostanie msza polowa 
dla uczczenia 75. rocznicy agresji sowie-
ckiej na Polskę.  Po mszy delegacje złożą 
wiązanki kwiatów. 

17 września o godz. 13.00 - Sportowy Pik-
nik Integracyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Langiewicza. W pro-
gramie: występy, konkursy, kiermasz prac 
podopiecznych ŚDS oraz bezpłatne porady 
psychologiczne, psychiatryczne, dietetycz-
ne i rehabilitacyjne.

17-19 września przegląd „Senior z inicja-
tywą”: 17 września, Mały Rynek  godz. 
16.00 - happening. W programie: występy 
seniorów, konkursy i zabawy; 18 wrześ-
nia godz. 11.00 - konferencja naukowa  w 
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej; 19 
września godz. 10.00 przegląd twórczości 
artystycznej w kinie Przedwiośnie: występy 
sceniczne, wystawy hafty, malarstwa, biżu-
terii ręcznie robionej, nalewek zdrowotnych 
i herbatek.
 
19 września godz. 18.00 - spotkanie inte-
gracyjne szkolno-osiedlowe organizowane 
przez zespół szkół na Błoniu i Radę Osied-
la nr 6 na grzybku Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego.

20 września w krotoszyńskiej Galerii Han-
dlowej odbędzie się Happening Ekologicz-
ny. Imprezę zaplanowano w godz. od 10.00 
do 15.00. W programie m.in. konkursy, qui-
zy, niespodzianki dla najmłodszych. 

20 września uroczyste otwarcie odnowio-
nego centrum miasta – godz. 18.00. Od 
godz. 16.00 do 22.00 występy artystyczne.

25 września godz. 10.00 - sesja Rady Miej-
skiej w Krotoszynie, sala 41 Urzędu Miej-
skiego. Tematem obrad będzie  m.in. wyko-
nanie budżetu gminnego za I półrocze br. 

25 września  o godz. 16.00 w auli Gimna-
zjum nr 2 odbędzie się uroczyste wręcze-
nie stypendiów Burmistrza Krotoszyna za II 
półrocze roku szkolnego 20013/20014. 

27 września w godz. od 11.00 do 17.00 
Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie i Cen-
trum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej 
zapraszają na Spacer dla Serca połączony 
z piknikiem prozdrowotnym w krotoszyń-
skiej bibliotece. W programie m.in. porady 
kardiologa i lekarza rodzinnego oraz nie-
odpłatne badania  profilaktyczne. Trasa 
spaceru wiedzie przez siłownie plenerowe: 
park Wojska Polskiego, deptak, ul. Ka-
sprzaka – meta w KBP.

Do 3 października w Refektarzu można 
oglądać wystawę ekslibrisów Zbigniewa 
Osenkowskiego z kolekcji Józefa Zdunka.

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

Burmistrz Julian Jokś przyj muje intere-
santów 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       62 725 19 00 

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe    999
Straż Pożarna    998
Policja     997

Obecność obowiązkowa

Ważne telefony

 Na sierpniowych posiedze-
niach komisji stałych Rady 
Miejskiej w Krotoszynie poja-
wili się wicestarosta Krzysztof 
Kaczmarek, skarbnik powiatu  
Andrzej Jerzak oraz Paweł Ja-
kubek dyrektor krotoszyńskie-
go  SP ZOZ. Goście zwrócili się 
do radnych z prośbą o dofinan-
sowanie zakupu nowoczesnego 
tomografu dla krotoszyńskiego 
szpitala. Przy okazji wyjaśni-
li trudną sytuację finansową 
szpitala, przedstawili również 
możliwości finansowe powiatu. 
Prośba o dofinansowanie zosta-
ła wystosowana do wszystkich 

gmin powiatu krotoszyńskiego. 
Nowoczesny, szesnastorzędowy 
tomograf kosztuje 1,8 mln. zł. 
Nadmieniono, że milion złotych 
na zakup urządzenia przekaże 
koncern Mahle ze Stuttgartu.  
Na sesji sprawę przedstawił 
starosta Leszek Kulka. Radni 
miejscy zdecydowali, że dofi-
nansują zakup tomografu kwo-
tą 400 tys. zł.  Pozostałe gminy 
powiatu: Zduny, Koźmin Wlkp. 
Kobylin i Rozdrażew przekażą 
na ten cel po 50 tys. zł, Sulmie-
rzyce zadeklarowały przekaza-
nie działki, powiat wysupła ze 
swojego budżetu 200 tys. zł. 

Dofinansują zakup tomografu
 Z końcem czerwca br. za-
kończyła się realizacja projektu 
„Przystanek rowerowy TOMNI-
CE”. Przystanek powstał w są-
siedztwie świetlicy wiejskiej w 
Tomnicach.  Projekt realizowało 
krotoszyńskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane KU-
BIAK. Przystanek jest wyko-
nany z drewna i zadaszony, wy-
posażony w ławy i stoły. Teren 
wokół wiaty został utwardzony 
kostką brukową oraz obsadzony 
drzewkami ozdobnymi. Zaku-
piono też stojak rowerowy.
 Wiata stoi na terenie ogólno-
dostępnym, więc z tomnickiego 
przystanku mogą korzystać nie 

tylko mieszkańcy wsi, ale wszy-
scy miłośnicy rowerowych wy-
praw, którym przyjdzie ochota 
zatrzymać się w wiosce na mały 
postój.
 Zadanie zrealizowano przy 
współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 oś 
IV Leader „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - mały pro-
jekt (PROW na lata 2007-2013). 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
prawie 50 tys. zł, z czego 25 tys. 
zł stanowi dofinansowanie unij-
ne.                                       (apat)

Przystanek rowerowy w Tomnicach

 Nowe tablice informacyjne zawisły na wszystkich budynkach 
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Tablice zawierają również in-
strukcje dla osób niepełnosprawnych w jaki sposób mogą załatwić 
sprawy w urzędzie.

Osiedle z nową przewodniczącą

 Przeciwdziałanie uzależnie-
niom i profilaktykę zdrowego 
trybu życia miał na celu hap-
pening zorganizowany przez 
Stowarzyszenie SZANSA na 
krotoszyńskim Rynku.
 18 sierpnia w poniedziałko-
we popołudnie przez centrum 
miasta przemaszerowali uczest-
nicy półkolonii organizowanych 
przez stowarzyszenie w ramach 
projektu wakacyjnego “Przygo-
da za jeden uśmiech- streetwor-
king dla dzieci i młodzieży”.
Uwagę przechodniów  przy-
kuwały głośno wykrzykiwa-

ne przez dzieci hasła: „Nie pij 
mamo, nie pij tato, robisz przy-
krość małolatom”, „Alkoholu 
nie pijemy, bo zdrowo żyć chce-
my”, „Kto pije, ten krócej żyje”, 
„Więcej trzeźwości – więcej 
możliwości”. Wzrok przyciąga-
ły również niesione przez dzie-
ci kolorowe plakaty, wykonane 
podczas zajęć na półkoloniach, 
nawiązujące do tematyki  hap-
peningu. 
 Przy okazji rozdawano ulot-
ki informacyjne sklepikarzom i 
przechodniom.                  (mmc)

Happening Stowarzyszenia Szansa

Tablice informacyjne na urzędzie

Przypominamy, że do 30 września należy zapłacić trzecią 
ratę za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
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  Kapituła konkursu 
przyznała krotoszyńskiej 
realizacji Wyróżnienie 
(nagroda II stopnia).
 Uroczyste ogłoszenie 
wyników i wręczenie na-
gród odbyło się 28 sierp-
nia na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Gratulacje 
i dyplom z rąk Olgierda 
Dziekońskiego Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP oraz Romana 
Pikuły komisarza kon-
kursu odebrał burmistrz Julian 
Jokś wraz z Mirosławą Witczak 
z Pracowni Projektów i Usług 

Budowlanych – autor projektu. 
Wyróżnienie otrzymał również 
wykonawca termomoderni-
zacji przedszkola – Przedsię-

biorstwo Remon-
towo-Budowlane 
‘KUBIAK”.
 Ogólnopolski 
Konkurs „Moderni-
zacja Roku” odbył 
się po raz osiemna-
sty. Do tegorocznej 
edycji zgłoszono 
932 realizacje. W 
finale znalazły się 
62 obiekty. Ty-
tuł “Modernizacja 
Roku 2013” i Wy-

różnienie “Modernizacja Roku 
2013” przyznano w 13 katego-
riach.                                  (mm)

Drodzy Uczniowie
 
Przed Wami kolejny rok szkolny pełen no-
wych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. 
To również czas realizowania pasji i zain-
teresowań, rodzenia się przyjaźni oraz zdo-
bywania umiejętności, jakże ważnych w 
przyszłości. Życzymy Wam, by zgłębianie 
tajników nauki odbywało się w przyjaznej 
atmosferze i dawało poczucie satysfakcji i 
radości.
 
 

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele 
i Pracownicy oświaty
 
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015 życzymy, aby każdy dzień pracy przy-
nosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne spełniały zakładane oczekiwa-
nia.
 
Rodzicom uczniów życzymy spełnienia nadziei i oczekiwań pokładanych w swoich dzieciach.
  
Niech czas spędzony w szkole będzie fascynującą, intelektualną przygodą oraz mądrą zabawą, 
wypełnioną twórczą energią.
  
 
                              Przewodnicząca                                                         Burmistrz Krotoszyna
                  Rady Miejskiej w Krotoszynie                                                        Julian Jokś
                                 Zofia Jamka                                                

 11 sierpnia w imieniu 
firmy Dromost sp. z o.o. 
prezes Łucja Czerwiń-
ska podpisała z Miastem 
i Gminą Krotoszyn 
umowę na opracowanie 
koncepcji rozwoju tras 
rowerowych na terenie 
Krotoszyna.
 W koncepcji tej pod 
pojęciem trasy rowero-
wej rozumie się spójny 
ciąg tras obejmujących 
w szczególności drogi 
rowerowe, ścieżki pie-
szo–rowerowe, pasy ru-
chu dla rowerów, ulice o ruchu 
uspokojonym, strefy zamiesz-

kania, drogi wewnętrzne i inne 
rozwiązania techniczne umoż-
liwiające płynne i wygodne po-

ruszanie się na rowerze.
 Projektant przy pla-
nowaniu tras rowerowych 
w centrum miasta musi 
uwzględnić istniejącą stre-
fę płatnego parkowania. 
Koncepcja obejmie teren 
całego miasta i zgodnie z 
umową ma powstać do 30 
maja 2015r.
 W ramach prac projek-
towych planuje się również 
zorganizowanie na terenie 
Krotoszyna spotkania kon-
sultacyjnego z mieszkańca-
mi oraz przedstawicielami 

organizacji rowerzystów.
(daw)

 We wtorek 26 sierpnia bur-
mistrz Julian Jokś wręczył 
nominacje nowo powołanym 
dyrektorom szkół. Okazją do 
wręczenia nominacji była na-
rada dyrektorów jednostek or-
ganizacyjnych Miasta i Gminy 
Krotoszyn, która tym razem 
odbyła się w Roszkach.
 Burmistrz Krotoszyna po-
wierzył stanowiska:
- dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Krotoszynie panu 
Ireneuszowi Nowakowi,
- dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Kobiernie pani Dominice 
Stasik,
- dyrektora Gimnazjum nr 2 w 
Krotoszynie pani Renacie Pata-
las,
- dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Krotoszynie pani Marioli Kaź-
mierczak.
 Gratulacje z okazji 30-lecia 

pracy otrzymała pani Alek-
sandra Wachowiak – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Rosz-
kach.
 Nawiązując do obchodów 
600-lecia naszego miasta, do 
wszystkich dyrektorów skiero-
wano prośbę o aktywne włą-
czenie się w realizację prze-
widzianych w programie z tej 
okazji imprez i uroczystości. 
Pani Jolanta Borska – radna 
Rady Miejskiej w Krotoszynie, 
zaapelowała o zapoznanie dzie-
ci, młodzieży i mieszkańców z 
piosenkami o mieście Krotoszy-
nie autorstwa Józefa Samelczaka 
– prof. krotoszyńskiego Liceum 
Pedagogicznego, przekazując 
ciekawe materiały z tym zwią-
zane. Życzeniami pomyślnego, 
bezpiecznego i obfitującego w 
sukcesu nowego roku szkolnego 
2014/2015 zakończono spotka-
nie.                                    (woiss)

 I n a u g u r a c j a 
roku szkolnego 
2014/2015 w szko-
łach Miasta i Gmi-
ny Krotoszyn była 
połączona z obcho-
dami 75. rocznicy 
wybuchu II wojny 
światowej.
 O godz. 10.30 
władze samorzą-
dowe, przedsta-
wiciele organizacji i delegacje 
młodzieży szkolnej złożyli 
wiązanki kwiatów pod tablicą 
pamięci wmurowaną w ratusz. 
Potem składano wiązanki w 
pozostałych punktach pamięci 
w mieście: przy pomnikach i 

tablicach.
 O godz. 11.00 w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli odbyła 
się uroczysta msza święta, a o 
godz. 12.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 4 - inauguracja roku 
szkolnego w naszej gminie.
                                                   (ib)

Wyróżnienie dla Krotoszyna
Termomodernizacja krotoszyńskiego Przedszkola nr 6 otrzymała nomi-
nację do Tytułu Modernizacja Roku 2013 w kategorii „Termomoderniza-
cja”.

Dromost opracuje koncepcję ścieżek rowerowych

Nowo powołani dyrektorzy

1 września - święto edukacji 
i rocznica historyczna
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 Wzięli udział we mszy świę-
tej, by stanąć później nad zbio-
rową mogiłą, w której leżą ofia-
ry nalotu niemieckiej eskadry 
na dworzec kolejowy w Kole i 
stojący w jego pobliżu pociąg 
ewakuacyjny z Krotoszyna. Do 
tragicznego wydarzenia doszło 
równych siedemdziesiąt pięć lat 
temu, w drugim dniu kampa-
nii wrześniowej. Przypomnieli 
o tym w swoich wystąpieniach 
burmistrzowie Koła i Krotoszy-
na oraz pan Aleksander Łopa-
czyk, świadek i 
uczestnik nalo-
tu.

 Wr z e ś n io -
wą uroczystość 
p r z yg o t ow a -
ły kilkuletnie 
starania władz 
s a m o r z ą d o -
wych obydwu 
miast oraz pra-
ca członków 
t o w a r z y s t w, 
zajmujących się 
historią. W Krotoszynie gro-
madzeniem wiedzy dotyczącej 
ofiar nalotu zajmował się pre-
zes Towarzystwa Miłośników i 
Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej 
pan Antoni Korsak. Dzięki jego 

wysiłkom udało się 
stworzyć zawiera-
jącą ponad sto na-
zwisk listę ofiar na-
lotu, mieszkańców 
Krotoszyna, Zdun, 
Kobylina, Koźmi-
na, Jarocina, Dobrzycy. To ich 
nazwiska znalazły się na po-
mniku, który przykrył zbiorową 
mogiłę. Listę udało się stworzyć 
dzięki apelom i artykułom w 
prasie, rozmowom z rodzinami 
ofiar i uroczystym spotkaniom, 
na których przywoływano tam-
to wydarzenie.

 2 września 2014 roku z dwor-
ca w Krotoszynie wyruszył za-
bytkowy pociąg, który wiózł 
do Koła ponad dwieście osób z 
Krotoszyna, Kobylina, Zdun i 

Koźmina Wlkp. Wśród pasaże-
rów znajdowali się: osoby, które 

przeżyły nalot, władze samorzą-
dowe Zdun, Krotoszyna, Koby-
lina i Koźmina, mieszkańcy tych 
miast oraz grupa krotoszyń-
skich gimnazjalistów w strojach 
nawiązujących do przedwojen-
nych. Na dworcu w Jarocinie 
podróżnym złożył krótką wizy-
tę burmistrz Jarocina.

 Na dworcu w Kole pasaże-
rowie pociągu ujrzeli kilkuset-
osobową grupę mieszkańców 
tego miasta z jego burmistrzem 

oraz ubraną w mundury gru-
pę uczniów jednej z kolskich 
szkół o specjalności wojsko-
wej. Delegacje złożyły kwia-
ty pod tablicą upamiętniająca 
nalot, wmurowaną w budynek 

dworca. Potem podstawionymi 
autobusami podróżni dotarli 
na cmentarz, gdzie odprawio-
na została msza święta, a na-
stępnie odsłonięto pomnik na 
zbiorowej mogile. Odsłonięcie 
zostało poprzedzone wystą-
pieniami burmistrzów Koła i 
Krotoszyna oraz pełną emocji 
opowieścią pana Aleksandra 
Łopaczyka. Po posiłku przygo-
towanym w znajdującej się w 
pobliżu szkole większość gości 
została odwieziona autobusami 
na dworzec i wróciła pociągiem 
do Krotoszyna, natomiast bur-

mistrz i towarzyszące mu osoby 
udały się do domu kultury na 
spektakl teatralny zatytułowany 
„Wartbrücken”.
Dariusz Matysiak, autor i reżyser 
przedstawienia, zadedykował 
swój spektakl pamięci wszyst-
kich mieszkańców Koła, którzy 
zginęli podczas II wojny świato-
wej. Mieszkańcom Krotoszyna 
spektakl zostanie przedstawio-
ny 14 września o godz. 17.00 w 
kinie Przedwiośnie.

Jacek Kępa

Odsłonięcie pomnika w Kole
2 września 2014 roku na cmentarzu w Kole spotkali się mieszkańcy 
dwóch odległych od siebie o ponad 100 km miast: Koła i Krotoszyna. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Kroto-
szyńskiej był organizatorem zbiórki publicznej środków na 
budowę pomnika na cmentarzu parafialnym w Kole. Pomnik 
upamiętnia ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego  2  września 
1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna. Zbiórkę prowa-
dzono  podczas uroczystości na szańcu przy ul. Gajowej w 
dniu 15.09.2013r. oraz     skarbony w Urzędzie Miejskim od 
27.01.2014 do 11.08.2014 r. i bezpośrednio na wyodrębnione dla 
zbiórki subkonto w krotoszyńskim Banku Spółdzielczym. Na 
budowę pomnika zebrano  2.795 zł. Dziękujemy serdecznie za 
wszystkie wpłaty i włączenie się w dzieło upamiętnienia trage-
dii sprzed lat.

Zarząd TMiBZK

 W dniu 20 sierpnia w sali 
sesyjnej jarocińskiego ratusza 
odbyła się ceremonia wręczenia 
aktów mianowania na wyższe 
stopnie wojskowe podoficerów, 
niepodlegających obowiązkowi 
służby wojskowej.
 Oficer wydziału rekrutacji 
kpt. Jacek Wolf odczytał de-
cyzję dyrektora Departamentu 
Kadr Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w sprawie mianowa-
nia. Akty mianowania wręczył 
zastępca Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Kaliszu 
mjr Przemysław Bojarczuk 
wraz z burmistrzem Jarocina 
Stanisławem Martuzalskim.
  W uroczystości brał również 

udział zastępca dowódcy – szef 
sztabu 16. jarocińskiego bata-
lionu remontu lotnisk mjr Jacek 
Gochno. Z Krotoszyna awanse 
na wyższe stopnie wojskowe 
otrzymali:
- na sierżanta – Rejek Roman,
- na młodszego chorążego: 
Idzior Andrzej, Szymczyk Jan, 
Wosiek Leszek, Wojda Walde-
mar, Mańczak Zbigniew, Pio-
trowski Lech,
- na starszego chorążego szta-
bowego: Gruszka Mirosław, 
Kołodziej Mirosław, Przybył 
Arkadiusz, Twardowski Paweł, 
Góral Dariusz, Maciejewski 
Mirosław, Małecki Zbigniew.

Zbigniew Mańczak

 6 września 2014 roku kroto-
szyńskie Gimnazjum nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza  oraz 
Krotoszyńska Biblioteka Pub-
liczna im. Arkadego Fiedle-
ra  zaprosili mieszkańców do 
udziału w ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie, odbywają-
cej się z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczpospolitej Bronisława Ko-
morowskiego. Jest to już trzecia 
edycja akcji, której celem jest 
popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na bogactwo 
polskiej literatury, potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspól-
nej tożsamości. W tym roku 
prezydent zaprosił wszystkich 
do  czytania „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. Fragmenty epo-
pei narodowej były czytane w 
gimnazjum, którego patronem 
jest Henryk Sienkiewicz. Zebra-
nych powitała Ewa Bukowska, 

dyrektor krotoszyńskiej książ-
nicy, odczytała list prezydenta 
RP i zaprosiła do wysłuchania 
fragmentów „Trylogii”. Zanim 
rozpoczęto czytanie gimnazjali-
ści  przypomnieli  życiorys Hen-
ryka Sienkiewicza. Fragmenty  
„Ogniem i mieczem”, „Potopu” 
oraz „Pana Wołodyjowskiego” 
odczytali: Leszek Kulka, Ry-
szard Czuszke, Franciszek Mar-
szałek, Juliusz Poczta, Miłosz 
Zwierzyk, Zofia Jamka, Natalia 
Robakowska, Małgorzata Go-
dorowska, Waldemar Wujczyk, 
Romana Guzowska, Małgorzata 
Czachorek, Elżbieta Pierszały, 
Alicja Grzywaczewska, Joanna 
Michalak, Wiesław Sołtysiak 
oraz uczniowie: Julia Głowacz 
i Lidia Szeszycka.  Aleksandra 
Leja, dyrektor Gimnazjum nr 4 
i Ewa Bukowska, dyrektor KBP  
podziękowały wszystkim za 
udział w akcji.                   (KBP)

Awanse krotoszynian w Jarocinie

Czytali Trylogię
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 Monitor do małoinwazyj-
nych pomiarów hemodynamicz-
nych z modułem rzutu serca me-
todą termodylucji przezpłucnej 
jest sprzętem nowej generacji, 
który znacznie polepsza moż-
liwości diagnostyczno-terapeu-

tyczne oddziału intensywnej 
terapii, gdzie trafiają pacjenci 
w najcięższym, nierzadko kry-
tycznym stanie, przyczyniając 
się bezpośrednio do ratowania 
ich życia.
 Oficjalne przekazanie mo-
nitora odbyło się w środę 20 
sierpnia na Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii 
(OAiIT).
 Symbolicznego urucho-
mienia sprzętu przez odpięcie 
wstążki dokonali Zofia Jamka, 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Krotoszynie wraz z burmi-
strzem Julianem Joksiem.
Dyrektor SP ZOZ Paweł Jaku-
bek przekazał na ręce burmi-

strza podziękowanie dla rad-
nych miejskich. Za wielokrotnie 
udzielane wsparcie krotoszyń-
skiemu szpitalowi dziękował 
również wicestarosta Krzysztof 
Kaczmarek. O możliwościach 
wykorzystania nowego sprzętu 

opowiedział zebranym ordyna-
tor OAiIT Wiesław Lis.
 W spotkaniu uczestniczyła 
również Joanna Grabowska, 
przedstawicielka firmy Pul-
sion Poland Sp. z o.o.- dostaw-
cy sprzętu, Krzysztof Kierzek, 
przewodniczący komisji budże-
towej, Andrzej Kaik naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Rozwo-
ju w krotoszyńskim UM oraz 
przedstawiciele prasy.
 Sprzęt został zakupiony w 
trybie zapytania ofertowego, 
które wygrała firma PULSION 
POLAND Sp. z o.o. Za aparat 
gmina zapłaciła 49.914,36 zł.   
                                           (mm)

 W zastępstwie 
benickiego probosz-
cza drogę poświęcił 
ks. Łukasz Żuraw-
ski, proboszcz i 
kustosz sanktua-
rium w Lutognie-
wie. Sołtys Benic, 
Jan Zych dziękował 
wszystkim osobom 
z a a n g a ż o w a n y m 
w przebudowę. Do 
przecięcia wstę-
gi zaprosił prze-
wodniczącą Rady 
Miejskiej Zofię 
Jamkę, radnego sej-
miku wojewódzkie-
go i jednocześnie 
dyrektora depar-
tamentu inżynierii 
w UM Francisz-
ka Marszałka oraz 
burmistrza Juliana 
Joksia.
 
 Następnie uczestniczący w 
odbiorze przedstawiciele wy-
konawcy, inspektor nadzoru, 
urzędnicy odpowiedzialni za 
realizację zadania oraz miesz-
kańcy udali się na krótki spa-
cer ul. Krzywą.

 Na ul. Krzywej w Beni-
cach wybudowano od podstaw 
jezdnię o nawierzchni z beto-
nu asfaltowego o dł. ok. 270 
mb, szer. ok. 4,5 m, odmulono 
rowy oraz wybudowano prze-
pusty drogowe.

 Prace wykonywała firma 
PB-H „MARZYŃSKI” Sp. 
z o.o  z Jarocina. Koszt ro-

bót budowlanych wyniósł ok. 
193,4 tys. zł. Droga w Beni-
cach była jednym z trzech 
zadań, na które Miasto i 
Gmina Krotoszyn otrzyma-
ła dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w formie 
dotacji celowej na budowę 
(przebudowę) dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. 
                                       (mm)

 Dokładnie w rocznicę tego 
wydarzenia, w poniedziałek 
11 sierpnia br. burmistrz Ju-
lian Jokś wraz z kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Krotoszynie Renatą Pflantz 
złożyli sędziwej pani Ma-
riannie życzenia urodzinowe. 
Pani Marianna nosi po mężu 
nazwisko Latusek, mieszka 
w Orpiszewie wraz z synem 
i synową i jest w tej chwili 
najstarszą mieszkanką naszej 
gminy.  Goście wręczyli jubi-
latce kwiaty, okolicznościowy 
dyplom i drobny upominek. 
 
 Wiekową jubilatkę zastali-
śmy w dość dobrej kondycji. 
105-letnia Marianna Latusek 
samodzielnie porusza się, 
ubiera, je posiłki. Nieco się 
zmieniła na przestrzeni minio-
nych pięciu lat. Pamiętam ją, 
jak z kosturem w ręku masze-
rowała po wsi, mając już 100 
lat. Była wprawdzie ostroż-
na i trzymała się ogrodzeń i 
ścian zabudowań, głównie 

ze względu na bardzo słaby 
wzrok, ale zawsze gotowa do 
wyjścia. Teraz mniej chętnie 
opuszcza obejście, woli w cie-
płe dni posiedzieć, drzemając, 
na ławeczcie na podwórzu. 
Problemy ze wzrokiem i słu-
chem ograniczają jej kontak-
ty ze światem i powodują, że 

pani Marianna wyłącza się z 
ogólnej rozmowy. 
 
 Marianna Latusek wycho-
wała z mężem czterech sy-
nów. Doczekała się siedmior-
ga wnuków i trzynaściorga 
prawnuków. Od 17 lat jest 
wdową.                           (eliz)

 28 sierpnia w krotoszyńskim Urzędzie Miejskim zorganizo-
wano „Dzień z jabłkiem”. Pomysł zrodził się spontanicznie, żeby 
promować zdrowy tryb życia, zachęcić do jedzenia owoców, a 
przy okazji wesprzeć polskich sadowników. Petenci, którzy tego 
dnia odwiedzili krotoszyński magistrat  byli częstowani jabłkami. 
Kosze z pysznymi i zdrowymi owocami rozstawiono w różnych 
miejscach i  wydziałach w urzędzie. Nie zabrakło ich również na 
odbywającej się tego dnia sesji Rady Miejskiej. 

Spacer ul. Krzywą w Benicach
Dobiegła końca przebudowa ul. Krzywej w Benicach. We wtorek 12 sierp-
nia, podczas odbioru końcowego, uroczyście oddano drogę do użytku.

105. urodziny pani Marianny
105 lat temu w rodzinie Czachorków w Rzemiechowie urodziła się dziew-
czynka, której rodzice dali na imię Marianna.

Sprzęt dla szpitala
Ze środków budżetowych Miasta i Gminy Kroto-
szyn zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii kro-
toszyńskiego szpitala.

Dzień z jabłkiem
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 Uczestnicy rajdu 
wyruszyli z ul. Ka-
sprzaka, jechali ulica-
mi i ścieżkami rowe-
rowymi w kierunku 
lasu miejskiego. Tra-
sa wiodła jednym ze 
szlaków rowerowych. 
Metę zaplanowano  
na terenie strzelnicy 
Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego. Tam 
na rowerzystów cze-
kała przewodnicząca  
osiedlowej rady Ma-
ria Właśniak, która 
zaprosiła przybyłych 
do dalszej, wspólnej 
zabawy. 
 Dla każdego znalazło się 
miejsce i smaczny poczęstunek 
zapewniony przez organizato-
rów.
 Wielką atrakcją  spotkania 
okazał się konkurs w strzelaniu 

z karabinu do tarczy, przeprowa-
dzony przez braci kurkowych. 
Zacięta rywalizacja strzelecka 
w kategorii pań i panów wyło-
niła najlepszych strzelców, dla 
których rada osiedla przygoto-
wała nagrody.

 N i e -
zwykle za-
bawnym punk-
tem imprezy 
było wspólne 
ś p i e w a n i e 
t ego r o cz n e j 
rajdowej pio-
senki pt. „Tro-
szeczkę ziemi, 
t r o s z e c z k ę 
słońca”. W go-
dzinach wie-
c z o r n y c h 
b i e s i a d n i c y 
poderwali się 
do tańca w 
rytm znanych 
i lubianych 

utworów. W ognisku piekły się 
ziemniaki, a ciepło i blask pło-
mieni tworzyły miły nastrój.
 Przewodnicząca RO nr 8 w 
Krotoszynie

Maria Właśniak

 27 studentów (w tym 3 
dziewczęta) przyleciało do 
Berlina. Stamtąd wynajętym 
autokarem przyjechali do Kro-
toszyna. Młodzieży towarzy-
szyli trzej nauczyciele oraz 
Jacky Bertin, 
świeżo upie-
czony Honoro-
wy Obywatel 
K rotosz y na , 
p r z e w o d n i -
czący Comité 
du Jumelage z 
Fontenay.  
Studenci byli 
z a k w a t e r o -
wani u rodzin 
nauczycieli i 
uczniów z Ze-
społu Szkół 
P o n a d g i m -
n a z j a l n y c h 
nr 1, kilkoro 
mieszkało w 
szkolnym in-
ternacie. 

 Podczas pobytu w Kroto-
szynie goście z Francji odwie-
dzili Dąbrowę Krotoszyńską, 
gdzie spotkali się z leśniczym 
Andrzejem Piesykiem. Zwie-
dzili również Muzeum Regio-
nalne i doskonale się bawili, 

uczestnicząc w krotoszyńskiej 
grze miejskiej, tzw. queście. W 
ZSP nr 1 spotkali się z Fran-
ciszkiem Marszałkiem, rad-
nym sejmiku wojewódzkiego 
i dyrektorem departamentu 

inżynierii miejskiej w kroto-
szyńskim UM. Podczas tego 
spotkania młodzież obejrzała 
prezentację na temat Polski i 
polskiej kuchni. Francuzi mie-
li też możliwość skosztowania 
polskich specjałów, m.in. bigo-
su, białej kiełbasy, sałatek oraz 

chleba ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem. 
 
 Z Krotoszyna studenci wy-
jechali na trzydniową wyciecz-
kę do Krakowa. Oprócz urokli-

wych, pełnych 
z a b y t k ó w  
miejsc dodat-
kowo zwiedzili 
dodatkowo za-
kład meblarski 
i fabrykę kon-
strukcji drew-
nianych, głów-
nie domów. 
O d w i e d z i l i 
również obóz 
koncentracyj-
ny Oświęcim–
Brzezinka oraz 
kopalnię soli w 
Wieliczce.
Wszelkie kosz-
ty pobytu w 
Polsce mło-
dzież z Francji 

pokrywała z własnej kieszeni.  
Przygotowaniem pobytu gości 
w Krotoszynie zajmowały się 
Ewa Ostój i Jolanta Podziem-
ska oraz    przedstawicielki To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-
Francuskiej.

(uma)

 W środę 27 sierpnia 2014 
roku stowarzyszenie „Wspól-
nie dla Biadek” i Krotoszyńska 
Biblioteka Publiczna zaprosiły 
dzieci i młodzież na pożegna-
nie wakacji z książką w ramach 
akcji „Wakacje z biblioteką”.
 Na terenie rekreacyjnym po-
między szkołami w Biadkach 
zgromadziły się dzieci z Benic, 
Biadek, Chwaliszewa, Kobier-
na i Krotoszyna – miejscowo-
ści, w których mają siedzibę fi-
lie biblioteczne Krotoszyńskiej 
Biblioteki Publicznej. Grupy z 
Chwaliszewa i Kobierna doje-
chały pod czujnym okiem opie-
kunów na rowerach.  Uczestnicy 
imprezy z Benic i Krotoszyna 
zostali dowiezieni autobusem.
 Na miejscu wszystkich przy-
witała dyrektor biblioteki Ewa 
Bukowska oraz Mariusz Kar-
bowiak, sołtys Biadek będący 
również kierownikiem Fili nr 
4 w Biadkach. Bibliotekarze z 
poszczególnych filii przygoto-
wali różne gry, zabawy i kon-
kursy dla uczestników imprezy. 

Odbyły się konkursy spraw-
nościowe oraz sprawdzające 
znajomość mitologii, przysłów 
oraz wiedzę na temat bohate-
rów znanych książek. Wszy-
scy biorący udział w zabawach 
otrzymali nagrody. Przygoto-
wano również kiełbaskę z gril-
la, napoje i słodycze. Dzieci z 
poszczególnych miejscowości 
nawiązały nowe kontakty, mia-
ły możliwość aktywnie spędzić 
jeden z ostatnich dni wakacji. 
Przekonały się, że biblioteka to 
nie tylko miejsce, gdzie można 
wypożyczyć książkę, ale także 
miejsce gdzie można ciekawie 
spędzić czas, a wiedza zaczerp-
nięta z książek przydaje się w 
różnych konkursach.
 Bezpieczeństwem i prze-
prowadzaniem konkurencji 
zajmowali się pracownicy kro-
toszyńskiej książnicy oraz wo-
lontariusze z Biadek.
  Zadanie zostało sfinansowa-
ne przez Miasto i Gminę Kro-
toszyn w ramach projektu „Wa-
kacje z biblioteką”.           (KBP) 

17 sierpnia odbyły się Dożynki w Lutogniewie. Uroczystości 
rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. Łukasza Żurawskie-
go na placu przy Grzybku. Po mszy polowej przyszedł czas na 
obrzędy dożynkowe z tradycyjnymi przyśpiewkami dla gości i 
miejscowych rolników.
 Starostami dożynek byli Maria Nabzdyk i Jan Jaskuła, asy-
stowali im Adrian Szymczak i Maria Ziajka. Przy okazji doży-
nek świętowano jubileusz miejscowego kółka rolniczego, które 
obchodziło stulecie istnienia. Z tej okazji zasłużeni działacze 
Dariusz Szymczak i Henryk Ziajka otrzymali Odznaczenie Kół-
ka Rolniczego. Panie Joanna Cichowlas i Marianna Kowalska 
zostały odznaczone przez senator Andżelikę Możdżanowską 
statuetką SERCE-MATKĄ OJCZYZNY, którą w imieniu se-
nator wręczył burmistrz Julian Jokś wspólnie z Moniką Kwiat-
kowską, asystentką senator. Dożynkom towarzyszyła parada i 
wystawa traktorów.                                                             (mkw)

Goście z Francji w Krotoszynie
W dniach od 5 do 8 września gościła w Krotoszynie po raz czwarty grupa 
uczniów szkoły pomaturalnej o specjalności technolog drewna i kon-
strukcji drewnianych z Fontenay-le-Comte.

Osiedlowy rajd
W ostatnią sobotę sierpnia Rada Osiedla nr 8 w Krotoszynie po raz 
czwarty zorganizowała „Rajd do celu”. Tegoroczna impreza odbywała się 
pod hasłem: „Jeszcze trochę słońca”. Organizatorzy dołożyli wszelkich 
starań, żeby mimo zmiennej pogody atmosfera spotkania była radosna i 
relaksująca.

Pożegnanie wakacji 
z książką w Biadkach

Dożynki w Lutogniewie
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 Prace w ramach rewitalizacji 
prowadzone były na  Rynku, Ma-
łym Rynku, placu Jana Pawła II, 
na ulicy Zdunowskiej (odcinek od 

Rynku do ul. Piastowskiej),  na 
ul. Farnej (odcinek od Rynku do 
ul. Gołębiej), na ul.  Klasztornej i 
ul. Wąskiej.  Roboty obejmowały: 

przebudowę nawierzchni 
i układu funkcjonalnego 
ulic oraz placów, prze-
budowę i budowę miejsc 
parkingowych, przebudo-
wę i budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczo-
wej, sieci wodociągowej,  
sieci oświetlenia ulicz-
nego i zasilania ogród-
ków letnich. Odnowiono 
elewację budynku Ratu-
sza, który został również 
podświetlony. Fontanna 
zyskała dodatkowe wo-
dotryski, ta rozbudowa 
wiązała się z wykona-
niem dodatkowych insta-
lacji. Prace obejmowały 
również budowę obiek-
tów małej architektury, 
posadzenie drzewek i 
krzewów.
 Projekt był finansowa-

ny ze środków 
budżetu Miasta 
i Gminy Kro-
toszyn oraz 
z pożyczki w 
ramach Inicja-
tywy JESSICA 
wdrażanej  w 
ramach Wiel-
ko p ol sk iego 
Reg ion a l ne -
go Programu 
Operacyjnego 
na lata 2007-
2013  Priorytet 
IV Rewitaliza-
cja obszarów 
problemowych 
Działanie 4.1 

Rewitalizacja obszarów miej-
skich - z Banku Gospodarstwa 
Krajowego (75% kosztów kwa-
lifikowanych). Umowę pożycz-
ki podpisano w dniu 15 marca 
2013r. Kwota udzielonej pożyczki 
wyniosła 9.299.960,55 zł, okres 
spłaty do dnia 2 października 
2032r., przy bardzo niskim prefe-
rencyjnym oprocentowaniu.
 Koszt całej inwestycji wyniósł 
ok. 13 mln, na co składa się :
- koszt wykonania robót budow-
lanych – 12.750.332,22 zł,
koszt nadzoru – 106.000,00 zł,
koszt dokumentacji projektowej 
- 198.030,00 zł.
 Inwestor:   Miasto i Gmina 
Krotoszyn                   
Wykonawca robót:  Gembiak 
– Mikstacki sp.j. z Krotoszyna 
Nadzór inwestorski:  firma DRO-
MOST  Włodzimierz Frąckowiak  
z Krośnic                                       
Projekt:  firma  STANISŁAWSKI   
Jerzy Stanisławski  ze Zdun
 Uroczyste otwarcie rynku 

o d b ę d z i e 
się w dniu 
20 wrześ-
nia 2014r.  O 
godz. 18.00.  
I m p r e z y 
związane  z  
uroczystością 
rozpoczną się 
już o godz. 
16.00. 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Rynku
Zakończono realizację  inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna”. Zadanie realizowano od sierpnia 
ubiegłego roku. Przekazanie placu nastąpiło 19 sierpnia, tydzień później ruszyły pierwsze prace. Realizacja zakończyła 
się 29 sierpnia br. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 8 września. Podczas spotkania odbiorowego Franciszek Marsza-
łek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej UM zwracał uwagę na historyczny wymiar rewitalizacji, nieprędko nastąpi 
kolejna. Podkreślał również, że realizacja inwestycji zakończyła się dwa miesiące przed umownym terminem wykonania 
robót.

 253 metry gładkiej, równej 
drogi zyskali mieszkańcy Luto-
gniewa po oddaniu do użytku 
nowo wybudowanej ulicy Koś-
cielnej.
 Oficjalny odbiór ulicy odbył 
się 9 września. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele wykonawcy, 
zamawiającego i użytkowników. 
Burmistrz Julian Jokś i dyrektor 
departamentu Franciszek Mar-
szałek krótko przedstawili zebra-
nym tę inwestycję i wspomnieli 
o możliwościach dofinansowań, 
z jakich będą mogły skorzystać 
samorządy w kolejnych latach. 
Potem ksiądz Łukasz Żurawski, 
proboszcz lutogniewskiej parafii, 

poświęcił drogę. W za-
daszonym grzybku, tuż 
obok nowej trasy, pod-
pisany został protokół 
odbioru,  czym zajął się 
Sławomir Horyza z wy-
działu inwestycji Urzę-
du Miejskiego. Protokół 
podpisywali: burmistrz 
Jokś, Andrzej Kaik, 
naczelnik wydziału in-
westycji, Wiesław Gem-
biak, właściciel firmy 
Gembiak-Mikstacki Sp.j, 
która wykonała drogę, 
oraz inspektor nadzoru budow-
lanego Ireneusz Ignaszak. Przed 
oddaniem drogi do użytku na-

czelnik Kaik i Sławomir Horyza 
skontrolowali stan drogi, z której 
mieszkańcy zaczęli w ostatnich 

dniach już korzy-
stać.  W zakres ro-
bót na Kościelnej 
weszła budowa od 
podstaw jezdni o 
nawierzchni mi-
neralno–bitumicz-
nej długości 253 i 
szerokości 5 me-
trów, separatora, 
elementów syste-
mu odwodnienia 
i przyłącza kana-
lizacji sanitarnej. 
Prace wykonała 

firma Gembiak-Mikstacki Sp.j. z 
Krotoszyna, zaczynając je 3 lipca 
i kończąc 25 sierpnia br. Koszt in-

westycji wyniósł nieco ponad 306 
tys. złotych. Na budowę tej ulicy 
samorząd gminy otrzymał dofi-
nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w formie dotacji celo-
wej, w ramach programu budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Jest to już 
kolejna droga w naszej gminie 
wybudowana z wykorzystaniem 
tej dotacji.  W sierpniu oddana 
została do użytku ulica Krzywa 
w Benicach (czytaj s. 5), w poło-
wie września samorząd przekaże 
mieszkańcom nowo zbudowaną 
ulicę Słoneczną w Chwaliszewie. 

(mar/eliz)

Przebudowa ulicy Kościelnej w Lutogniewie
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 24 sierpnia na odnowionym 
krotoszyńskim Rynku spotkała 
się grupa kolarzy chętnych do 
udziału w comiesięcznej wy-
prawie rowerowej.  
 Choć pogoda nie rozpiesz-
czała tego dnia, na mecie 
stawiło się 9 osób. Usta-
liliśmy, że ponownie 
pojedziemy nad stawy 
milickie, więc ruszyli-
śmy przez Chachalnię, 
Trzebicko, z postojem w 
Nowym Grodzisku.  
 Z Rudy Milickiej do-
tarliśmy ścieżką rowe-
rową do Grabownicy, 
gdzie zrobiliśmy kolej-
ny przystanek. Droga z 
Czatkowic do Potaszni 
minęła nam szybko, jazdę uła-
twiał nam wiatr dmuchający w 
plecy. Po posiłku i odpoczynku 
ruszyliśmy przez Gądkowice i 
Latkową do Ostrowąsów. Wio-
skę zastaliśmy malowniczo 
udekorowaną, na drogach stały 

poprzebierane bele słomy, wóz-
ki i wozy, wiatraki, bo dzień 
wcześniej mieszkańcy święto-
wali dożynki. 
 W drodze do Ujazdu mieli-
śmy wątpliwą przyjemność jaz-

dy pod wiatr. Potem postano-
wiliśmy jechać duktem leśnym 
wprost do Krotoszyna. Nieste-
ty, po wyrębie, jaki w tym lesie 
przeprowadzono 2 lata temu, 
droga była miejscami nieprze-
jezdna. Udało się nam jednak 

dotrzeć do szosy Zduny-Chwa-
liszew. Stąd planowaliśmy do-
trzeć do ulicy Gajowej w Kro-
toszynie przez Helenopol, ale 
po doświadczeniach z duktem 
leśnym postanowiliśmy wró-

cić ścieżką rowerową 
przez Chachalnię. 
 Do Krotoszy-
na wróciliśmy po po-
nad pięciu godzinach 
jazdy. Mimo nie naj-
lepszego początku po-
goda dopisała, a urok 
mijanych po drodze 
lasów, jezior, wsi i pól 
uprzyjemnił jazdę. 
 Klub Turystyki 
Rowerowej „Peleton” 
zaprasza wszystkich 

chętnych do udział w VII Kro-
toszyńskiej Setce Rowerowej, 
która odbędzie się 20 września. 
Start z Rynku o godz 8.15. Za-
pisy w biurze Oddziału PTTK 
Mały Rynek 1.
         Antoni Azgier

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 8500. 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: Polskapresse Bielany Wrocławskie. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

 Plejada gości uświet-
niła zawody, a festiwal 
kultury Japonii, ojczy-
zny coraz bardziej po-
pularnego w świecie 
sportu, ściągnął mnó-
stwo widzów do parku 
im. Wojska Polskiego w 
Krotoszynie, w którym 
zlokalizowano pokazy 
festiwalowe i same mi-
strzostwa.
 Na trybunach hono-
rowych Międzynarodo-
wych Mistrzostw Pol-
ski w Sumo POLAND 
OPEN 2014 zasiedli 
przedstawiciele samo-

rządów z naszego powiatu, sej-
miku wielkopolskiego, sponso-
rzy zawodów, radni. Zmagania 
sumoków oglądali także zapro-
szeni politycy: posłowie do PE 
Krystyna Łybacka i Andrzej 

Grzyb oraz ambasador 
Japonii w Polsce wraz z 
małżonką.
  Ambasador przekazał 

Dariuszowi Rozumowi, preze-
sowi Polskiego Związku Sumo, 

dyplom honorowy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Japonii. 
Jest to prestiżowe odznaczenie 
przyznawane osobom i organi-
zacjom “za wybitne zasługi na 
rzecz promocji przyjaznych re-
lacji Japonii z innymi krajami”. 
  Podczas oficjalnego otwar-
cia mistrzostw - odbyło się w 
przerwie pomiędzy walkami 
o godz. 16.00 - wręczonych 
zostało wiele odznaczeń spor-
towcom i działaczom, dzięki 
którym rozwijało się sumo w 
Polsce i którzy wspierali PZS. 
W grupie uhonorowanych był 
m.in. burmistrz Krotoszyna Ju-
lian Jokś, udekorowany złotym 
medalem.

 Nasz burmistrz 
złożył gratulacje ju-
bileuszowe prezeso-
wi Dariuszowi Ro-
zumowi.
 Gratulacje preze-
sowi PZS oraz wice-
prezesowi Zbignie-
wowi Brodziakowi 
złożyli także przed-
stawiciele samorzą-
du wojewódzkiego, 
byli to m.in. radny Franciszek 
Marszałek i członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski. W ostat-

niej części uroczystego rozpo-
częcia uwagę widzów przyciąg-
nął krótki program artystyczny 
z kręgu kultury japońskiej: po-
kaz tradycyjnego tańca i pokaz 
walki mistrza judo z uczniem. 
 Ogłoszenie wyników i wrę-

czenie pucharów zwycięzcom 
odbyło się tego samego dnia, 
po godz. 19.00, w błyskach 
fleszy i szumie kamer telewi-
zyjnych. Potem organizatorzy 

mistrzostw zaprosili 
widzów na koncert 
zespołu Street Band z 
Krakowa. We wstępie 
koncertu odbyła się 
licytacja gadżetów 
zespołu Tandeta Blu-
es Band na rzecz cho-
rego młodego miesz-
kańca Krotoszyna.

(eliz)

 23 sierpnia w Sobótce koło Wrocławia odbył się I Bieg Niezłom-
nych. Na starcie stawili się również czterej biegacze z Krotoszyna 
reprezentujący KS Krotosz. Przed biegiem oddano hołd bohaterom, 
Żołnierzom Wyklętym, którzy nie poddali się sowieckiej okupacji. 
W biegu wystartowało blisko 1500 zawodników z czego w limicie 
czasu - 90 min. zmieściło się trochę ponad 1100 osób. Trasa wiodła 
górskimi, kamienistymi i śliskimi ścieżkami prowadzącymi na Ślężę. 
Meta biegu znajdowała się przy Przełęczy pod Wieżycą obok Domu 
Turysty „Pod Wieżycą”. Na każdym kilometrze trasy biegu znajdo-
wała się tablica upamiętniająca jednego z Żołnierzy Wyklętych, a na 
mecie zorganizowano galerię, która pozwalała bliżej poznać historie 
bohaterów.                                                                                (krotosz)

KS Krotosz na biegu niezłomnychPeleton na wyprawie

Międzynarodowe Mistrzostwa Sumo - Krotoszyn
Obchodzone w tym roku 10-lecie Polskiego Związku Sumo nadało corocznym mistrzostwom sumo, organizowanym przez 
ten związek, dużą rangę. 
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