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Miłą niespodziankę sprawiły nowemu burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi dzieci z przedszkola “Smerfuś”.Dzieci odwiedziły włodarza w
pierwszym dniu oficjalnego urzędowania. Ubrane w czerwone, mikołajowe stroje maluchy zaśpiewały świąteczną piosenkę oraz „Sto lat” z
okazji objęcia funkcji burmistrza. Gratulacje w imieniu przedszkolaków złożyła szefowa „Smerfusia” Urszula Górna. Na zakończenie wizyty
burmistrz poczęstował małych petentów słodyczami.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU KROTOSZYŃSKIEGO

Kolorowe pierniczki

Najprzyjemniejszym
zajęciem było zdobienie świątecznych przysmaków lukrem
i różnymi posypkami: gwiazdeczkami, koralikami i serduszkami. Wszystkie pierniki
smakowały znakomicie. Za
zgoda pani Urszuli zdradzamy
sekretny przepis na pierniki ;-)

Pierniki- przepis na 3 kg
Skadniki:
mąka; 1,5 kg, mąka ziemniacz
ana; 50 g, cukier; 450 g, jaja; 6
szt., kakao; 30 g, margaryna; 450
g (2 kostki), miód; 450 g, amoniak; 20 g (rozrobić z odrobiną
wody), proszek do pieczenia;
20 g, przyprawa do piernika; 2
opakowania, olej (do wysmarowania blachy), cukier puder; 0,5
kg (do dekoracji), posypki i inne
smakołyki do dekoracji.
Margarynę, miód, kakao i część
cukru roztopić. Resztę cukru
ubić z jajami. Przyprawy i proszek do pieczenia dodać do
mąki. Wymieszać składniki i
wyrobić ciasto.

fot. archiwum

Dzieci z grupy IV przedszkola Wesoła Gromadka pod
okiem mamy Paulinki - pani
Urszuli Ignasiak oraz uczniów
z Zespołu Szkół Specjalnych
piekły pierniki. Przedszkolaki najpierw dowiedziały się
z czego zrobione jest ciasto a
później wałkowały, wykrawały i czekały aż pierniki się
upieką.
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Wygrał Marszałek

Obecność obowiązkowa
22 grudnia na krotoszyńskim
Rynku - Wigilia dla Wszystkich.
Początek spotkania o godz.
16.00. Więcej na ten temat na
s.8.

www.is.krotoszyn.pl

Drugi zastępca wybrany

W niedzielę 30 listopada 2014 r. odbyła się II Nie będzie zmiany na stanowisku I zastępcy burtura wyborów na Burmistrza Krotoszyna. Wybo- mistrza. Funkcję tę nadal będzie pełnił Ryszard
ry wygrał Franciszek Marszałek uzyskując 6338 Czusze.
głosów (61,24% ). Zbigniew Brodziak otrzymał
4012 głosów (38,76%).

Do końca roku w holu galerii
Refektarz (Galeria SMS - Strefa
Młodej Sztuki) można oglądać
wystawę rysunków i malarstwa
Pauliny Paterek - młodej i utalentowanej mieszkanki Pogorzeli.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Również do końca roku czeka
na nas w Refektarzu wystawa
prac Marii Dryll-Marciniak, która tworzy niezwykłe obrazy z
kory brzozowej.
Do 31 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej na
II piętrze czynna jest wystawa
fotograficzna Przestrzeń Wyobraźni. Ekspozycja pochodzi ze
zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.

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

W czwartek 11 grudnia
pani wiceburmistrz złożyła
uroczyste ślubowanie w obecności burmistrza Franciszka
Marszałka i przedstawicieli
kierownictwa: sekretarz gminy Beaty Pospiech, skarbnika
gminy Grzegorza Galickiego
oraz Alicji Markiewicz, zastępcy naczelnika Wydziału
Ogólno-Organizacyjnego.
Franciszek Marszałek (lat 50), prawnik i historyk, absolwent Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowego Studium Prawa Europejskiego i Akademii Liderów Samorządowych. W samorządzie od 1996 roku.
W latach 2002-2010 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Krotoszyna, a od
roku 2011 w związku z uzyskaniem mandatu radnego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego pełni funkcję Dyrektora Departamentu Inżynierii Miejskiej w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL
w Krotoszynie. Współzałożyciel i prezes Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, która na realizację swej strategii pozyskała kwotę ponad 9,5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od wielu lat działa
w zarządzie Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Jest również członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W Krotoszynie mieszka od 1994r. Żona Elżbieta jest nauczycielką w gimnazjum, mają
troje dzieci. Zainteresowania: turystyka, sport, działka rekreacyjna.

- Ślubuję uroczyście, że na
zajmowanym stanowisku będę
służyć państwu polskiemu i
wspólnocie
samorządowej,
przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie
powierzone mi zadania. Tak
mi dopomóż Bóg – powtórzyła za burmistrzem słowa przysięgi Joanna Król Trąbka,

Pani wiceburmistrz ma 35
lat, jest mężatką i ma dwoje
dzieci. Studiowała politologię
o specjalności administracja
samorządowa i europejska na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.W krotoszyńskim magistracie pracuje
od 2010 roku. Pracę rozpoczęła
w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym, później od 2011 w
Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, gdzie zajmowała się wydawaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, bieżącą realizacją
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn,
cmentarnictwem, realizacją
zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zadaniami związanymi z edukacją ekologiczną i
współpracą z EKO-SIÓDEMKĄ.

Julian Jokś w sejmiku

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Krotoszyn
Zaufanie, jakim obdarzyliście mnie w drugiej turze wyborów
samorządowych, napawa mnie dumą. Dziękuję za każdy głos.
Jestem zaszczycony, że to właśnie mnie zechcieliście, Państwo, powierzyć najwyższy urząd w Krotoszynie. Ponad 60procentowe poparcie, które otrzymałem, to dla mnie najlepszy
kapitał, jaki mogłem zgromadzić, obejmując zaszczytną funkcję
Burmistrza Krotoszyna. To kapitał, którym mnie obdarzyliście i
którego na pewno nie zmarnuję, a co więcej, każdego dnia pracą
na rzecz naszej Małej Ojczyzny będę go pomnażał.
Doceniam także wynik mojego kontrkandydata, któremu
gratuluję. Ale jednocześnie chcę zapewnić, że postaram się
przekonać do siebie i swojej wizji samorządu również tych na
razie nieprzekonanych. I nadal będę łączył, nie dzielił, słyszał,
a nie tylko słuchał. Będę z Wami współdziałał. Bo tylko razem,
idąc ramię w ramię, możemy skutecznie zadbać o zrównoważony rozwój Miasta i Gminy Krotoszyn. Tylko współpracując,
możemy budować naszą przyszłość tak, aby nam wszystkim i
każdemu z osobna żyło się tu dobrze.
Z wyrazami szacunku
Franciszek Marszałek
Burmistrz Krotoszyna

fot. Izabela Bartoś

Ważne telefony

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W kasach KOK i kina oraz online na stronie www.bilety.kok.
krotoszyn.pl można kupić bilety
na dwa styczniowe wydarzenia:
koncert karnawałowy, który odbędzie się 16 stycznia: najpiękniejsze arie i duety ze znanych
oper i operetek, wspaniałe
walce wiedeńskie, czardasze i
tanga mistrzów: Straussa, Verdiego, Pucciniego i Dvořáka w
wykonaniu artystów wrocławskich scen muzycznych: Katarzyny Staroń - sopran, Jędrzeja
Tomczyka - tenor, Klaudyny
Wąsiewicz - fortepian i Emilii
Zawiszy - skrzypce.
koncert zespołu Świetliki odbywający się w ramach podsumowania 23. Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego Autoportret
Jesienny - Krotoszyn 2014.

Natomiast na II zastępcę
burmistrz Franciszek Marszałek wybrał Joannę Król-Trabkę.

Julian Jokś zdobył najwięcej
głosów do sejmiku wielkopolskiego spośród wszystkich kandydatów okręgu nr 6.
Na dotychczasowego burmistrza Krotoszyna, startującego
z listy PSL-u, głosowały 13 192
osoby. Drugi wynik wyborczy
w naszym okregu, 11 681 głosów, miała także osoba z listy

ludowców. Trzeci, 10 786 głosów, należał do kandydata z listy PiS-u.
Wysoka liczba głosów połączona z równie dobrym wynikiem łącznym całej listy PSL-u
zagwarantowała nam, że i w tej
kadencji samorządowej mamy
w sejmiku przedstawiciela naszej gminy.
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Ślubowanie burmistrza

I sesja nowej rady

8 grudnia w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza odbyła się II sesja Rady Miejskiej. W piątek 28 listopada w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza
odbyła się I sesja Rady Miejskiej, która zapoczątkowała kadencję 20142018.

Franciszek Marszałek odebrał zaświadczenie o wyborze
na burmistrza Krotoszyna z rąk
przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej. Chwilę
później nowy burmistrz złożył
ślubowanie.
Gratulacje i życzenia przekazał swojemu następcy Julian
Jokś, obecnie radny sejmiku
wojewódzkiego oraz Stanisław

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x3)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Nowo wybrani radni złożyli
ślubowanie oraz odebrali z rąk
przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego.
Przewodniczącą Rady Miejskiej nowej kadencji została
Zofia Jamka, która w głosowaniu tajnym pokonała Jolantę
Borską. Również w głosowaniu
tajnym wybrano wiceprzewodniczących rady. Pierwszym została Natalia Robakowska, drugim Krzysztof Kierzek.
                                          (mm)
Szczotka, starosta krotoszyński wraz z wiceprzewodniczącą
Rady Powiatu Ireną Rękosiewicz. Senator Andżelika Możdżanowska złożyła życzenia
za pośrednictwem swojej asystentki.
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się również najbliżsi
burmistrza - żona Elżbieta wraz
z dziećmi.

Szefowie wybrani, składy uchwalone

Spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami
14 stycznia 2015 roku odbędzie
się w Krotoszynie doroczne
spotkanie burmistrza Krotoszyna z lokalnymi przedsiębiorcami.
Burmistrz Franciszek Mar-

szałek chciałby mieć pewność,
że uczestniczą w nim wszystkie
ważne dla naszej społeczności
podmioty gospodarcze, dlatego
zaprasza firmy do zgłaszania
chęci udziału w spotkaniu.

Na zgłoszenia czekamy do
31 grudnia br. pod nr. tel. 62
-722 74 81. Można je przesyłać także drogą elektroniczną
na adres lucyna.bogdanska@
um.krotoszyn.pl
(prom)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Podczas II sesji rady Miejskiej dokonano wyboru przewodniczących stałych komisji rady.

Krzysztof Manista będzie,
podobnie jak w ubiegłej kadencji, szefować Komisji Społecznej. Przewodniczącą Komisji
Budżetowo-Gospodarczej została Anna Sikora, na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
wybrano Wiesława Sołtysiaka,
Podczas obrad radni podjęli
decyzje, w których komisjach
będą pracować. Do pracy w
Komisji Społecznej zgłosili
się: Janusz Bartoszewski, Jolanta Borska, Mirosław Gańko, Paweł Grobelny, Karol Kaj,
Ryszard Łopaczyk, Grzegorz

Majchszak, Darian Paszek, Jan
Zych.
W Komisji Budżetowo-Gospodarczej zasiądą: Sławomir
Augustyniak, Cezary Grenda,
Zofia Jamka, Krzysztof Kierzek, Andrzej Pospiech, Natalia Robakowska, Paweł Sikora, Wiesław Sołtysiak, Maria
Właśniak, Maria Wygralak.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Janusz Bartoszewski, Mirosław Gańko,
Karol Kaj, Ryszard Łopaczyk,
Grzegorz Majchszak, Andrzej
Pospiech, Jan Zych.
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Z wizytą w ambasadzie
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Heinz K. Junker
- Honorowym Obywatelem Krotoszyna

W środę 12 listopada burmistrz Julian Jokś oraz Dariusz Rozum, prezes Polskiego
Związku Sumo udali się do
Warszawy na specjalne zaproszenie Makoto Yamanaki, ambasadora Japonii w Polsce.
Podczas wspólnego lunchu
rozmawiano między innymi
o sytuacji gospodarczej Krotoszyna oraz o sumo, które

należy do jednej z najszybciej
rozwijających się dyscyplin
sportowych w Polsce. Rozmawiano również o możliwości
nawiązania współpracy z jednym z miast w Japonii. Strona
japońska jest zainteresowana
nie tylko kontaktami sportowymi z Polskim Związkiem Sumo,
ale również współpracą gospodarczą z naszym miastem.

Pożegnanie z dziennikarzami

Uroczysta sesja podczas której uhonorowano
profesora odbyła sie 4
listopada w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza. Uchwałę w
sprawie nadania tytułu
radni podjęli podczas sesji
październikowej.
Z wnioskiem o nadanie tytułu profesorowi
Junkerowi zwróciła się
Fundacja “Szpital Powiatowy w Krotoszynie”. We
wniosku zwrócono uwagę na wieloletnią pomoc
udzialaną przez fundację
oraz grupę Mahle stowarzyszeniom, organizacjom
społecznym i instytucjom
działającym na rzecz
młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz udzielanie
wsparcia finansowego kroto-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. archiwum

Do grona Honorowych Obywateli Krotoszyna dołączył prof. dr inż. Heinz
K. Junker, dyrektor generalny i prezes Zarządu Grupy Mahle.

szyńskiemu szpitalowi. W
ostatnim czasie koncern Mahle
przekazał milion złotych na za-

kup nowoczesnego 16-rzędowego tomografu komputerowego
dla krotoszyńskiego szpitala.

Świąteczne spotkanie ze strażakami
fot. Monika Menzfeld-Czubak

2 grudnia w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza odbyło się
świąteczne spotkanie działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta
i Gminy Krotoszyn oraz Sulmierzyc z Burmistrzem Krotoszyna Julianem
Joksiem.

W piątek 28 listopada Julian Jokś po raz ostatni jako
burmistrz spotkał się z dziennikarzami lokalnych mediów.
Podczas spotkania wspominał
różne sytuacje i wydarzenia z
przeszłości, opowiadał również
o współpracy z prasą.

Pożegnał się z dziennikarzami
jako burmistrz, jednocześnie zachęcił do kontaktów prasowych
z Julianem Joksiem – radnym
sejmiku wojewódzkiego. Pod
koniec spotkania wręczył dziennikarzom kalendarze książkowe.
(mm)



fot. Monika Menzfeld-Czubak

Jacek Cierniewski,
dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK
w Krotoszynie został
wyróżniony
tytułem
“Pasjonat
Sportowej
Polski 2014″. Wyróżnienie przyznane zostało
przez Klub Sportowa
Polska. Dyrektor Cierniewski uzyskał wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w rozwój
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Wyróżnienie dla dyrektora

dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: gen. poż. Andrzej
Stefanowski, Komendant PSP
z Krotoszyna Mariusz Przybył, Komendant PSP z Ostrowa
Wlkp. Andrzej Morta, członek
Zarządu Głównego ZOSP RP z
Warszawy druh Zbigniew Serbiak, wiceprezes OW ZOSP RP
z Poznania druh Grzegorz Mar-

szałek. Przybyli także przedstawiciele senator Andżeliki
Możdżanowskiej i europosła
Andrzeja Grzyba, samorządowcy , księża oraz działacze
jednostek OSP.
Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności jednostek na naszym terenie. Wręczono odznaczenia,

podziękowania oraz listy gratulacyjne. Działacze z Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowali dotychczasowemu
burmistrzowi za wsparcie i bardzo dobrą współpracę ze strażakami. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny młodzieży
z Gimnazjum nr 4 z Krotoszyna.
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Tomograf dla szpitala
4 listopada w krotoszyńskim szpitalu uroczyście oddano do użytku nowy tomograf.
zł, Miasto i
Gmina Krotoszyn - 400
tys. zł, po 50
tys. pozostałe
gminy, jedna z
nich przekazała działkę.
O przecięcie
wstęgi poproszono między
innymi prof. dr
inż. Heinza K.
Junkera, dyrektora generalnego i prezesa Zarządu
Grupy Mahle.
Tego samego
dnia podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej profesorowi
nadano tytuł “Honorowy Obywatel Krotoszyna”.
(mm)

Projektanci z pracowni Dromost przedstawili koncepcję
tras rowerowych i wytyczne do
projektu. Omówili także proponowane zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie
miasta. Uczestnicy spotkania
ustalili, że po naniesieniu uwag

koncepcja tras zostanie podana
do konsultacji społecznych.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele biur projektowych, wydziałów inwestycji
oraz gospodarki komunalnej
oraz policji, starostwa i zarządu
dróg.

21 listopada odbył się oficjalny odbiór ulic Mazurskiej i Pomorskiej.

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Krotoszynie wraz z
senator Andżeliką Możdżanowską włączyło się w akcję
charytatywną Caritas Diecezji Kaliskiej, która polega na
wypełnieniu papierowej torby
długoterminowymi produktami spożywczymi. Akcja prowadzona jest w kościołach,
instytucjach i szkołach z myślą
o najbiedniejszych. „Charytatywne tytki” Caritas przekaże
swoim podopiecznym.

fot. archiwum

fot. Izabela Bartoś

nie z kostki betonowej. Wykonano również elementy odwodnienia.
Budowa ulic
kosztowała gminę 315 tys. zł

Remiza w Orpszewie oddana do użytku

fot. Izabela Bartoś

13 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Orpiszewie.

m. Wykonawcą robót była firma
z Krotoszyna PW TOR Marian
Iberhan, koszt zadania wyniósł
191 tysięcy złotych.
(red.)

Kto kupił teren pomiędzy stacją paliw
a firmą Krepel na ulicy Ostrowskiej w
Krotoszynie i jaka inwestycja tam powstanie?
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
wygrał jeden z oferentów, Dino Sp. zo.o.
Cel zagospodarowania nieruchomości
„przeznaczenie na cel publiczny – budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń
transportu publicznego.”
Kiedy zostanie naprawiony nowy chodnik na ulicy Zacisze? To najgorszy
chodnik w całym Krotoszynie...
Zgadzam się z tą opinią. Zacisze to droga powiatowa, za jej stan odpowiada
starosta krotoszyński. Niestety , mimo
uwag mieszkańców remont chodnika
nie został jeszcze przeprowadzony.

Charytatywna tytka

Ulice Mazurska i Pomorska
W
odbiorze
uczestniczyli
p r z e d s t aw ic iele
urzędu, wykonawcy oraz inspektor
nadzoru.
W zakres robót
na obu ulicach weszły: budowa kanałów deszczowych o
średnicy 250 mm i
długościach 73 m
i 70,5 m z przykanalikami oraz budowa od podstaw
jezdni o nawierzchni z kostki
betonowej, z elementami odwodnienia. Każda z jezdni ma
długość ok. 60 m i szerokość 6

19 listopada odbyła się w Urzędzie Miejskim narada robocza w sprawie ścieżek rowerowych.

Od 15 grudnia 2014 r. na stronie internetowej krotoszyn.pl można zapoznać się z materiałami projektowymi. W ramach publicznej prezentacji
rozwiązań projektowych zapraszamy mieszkańców gminy Krotoszyn na
spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2014
r. o godz. 17:00 w auli Gimnazjum nr 2, Zdunowska 83.

Kolejne ulice gotowe
4 grudnia na
k rotosz y ńsk ich
Parcelkach odbył
się odbiór
ulic:
Morelowej, Matejki i Wieniawskiego.
Prace budowlane
na wspomnianych
ulicach prowadziła
konarzewska firma FORTE BRUK
Przemysława Poczty.
Morelową, Matejki i Wieniawskiego wybudowano jako ciągi pieszo-jezdne,
wszystkie zyskały nawierzch-

Pytania do burmistrza

Roboty
budowlane
polegały na rozbudowie
istniejącego
budynku
OSP, z przeznaczeniem
na garaż i pomieszczenie gospodarcze, oraz
na przebudowie dotychczasowego garażu, który
został połączony z nowo
wybudowanym.
Prace
wykonało
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe
MAL-POL Józefa Krysia z
Krotoszyna. Koszt robót bu-

fot. Jacek Kępa

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Nowoczesny 16-rzędowy
tomograf zastąpił prawie
10 -le t n iego,
mocno wyeksploatowanego
poprzednika.
Konieczna
okazała
się
również adaptacja
pom ieszczen ia
pracowni
z
uwagi na gabaryty
nowego sprzętu.
Zakup
urzadzenia
był możliwy
dzięki dofinansowaniu z fundacji Mahle
w wysokości 1 mln zł. Pozosałą, brakującą część dołożyły
samorządy: starostwo 200 tys.

Narada i konsultacje
w sprawie ścieżek rowerowych

fot. Izabela Bartoś

www.is.krotoszyn.pl

dowlanych wyniósł ok. 160 tys.
złotych.

(dora)

Czy jest przewidziana do remontu ulica
Konstytucji 3 Maja? Chodnik jest w fatalnym stanie, nie można przejechać go
wózkiem inwalidzkim, trzeba zjechać
na jezdnię.
Potrzeby remontowe chodników w pasach drogowych dróg powiatowych
zgłaszaliśmy już i staroście, i w Powiatowym Zarządzie Dróg. Miejmy nadzieję, że ujęto te roboty w przyszłorocznym
budżecie powiatu.
Kto odpowiada za porządek i koszenie
trawy na terenie drewnianego kościółka filialnego? Wygląd terenu woła o
pomstę do nieba...
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Śmieci z
danego terenu zostały uprzątnięte. Teren, na którym znajduje się wspomniany
drewniany kościółek, stanowi własność
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie i to ona odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie.
Wiele spraw udało się Panu w swojej
kadencji posunąć na właściwe tory,
jednak za największą Pana porażkę
uznaję brak zdecydowania nad pracami
dotyczącymi budowy obwodnicy Krotoszyna. Jarocin, Ostrów Wlkp. właśnie
kończą wybory oferentów po przetargu
na obwodnice swoich miast...
Gmina Krotoszyn opracowuje obecnie
dwie dokumentacje przedprojektowe,
których celem jest wyznaczenie korytarza dla przyszłej obwodnicy – dotyczy to obwodnicy Krotoszyna, Zdun i
Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr
15 oraz obwodnicy Krotoszyna w ciągu
drogi krajowej nr 36. Obie dokumentacje opracowywane są przez krakowskie
biuro projektowe Klotoida. Pierwsza z
nich współfinansowana jest przez pięć
samorządów: gminę Krotoszyn, powiat
krotoszyński, powiat milicki, gminę
Zduny oraz gminę Cieszków, druga
przez gminę Krotoszyn oraz powiat
krotoszyński. Nadzór merytoryczny nad
pracami projektowymi pełni Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Na dokumentacje składają się: studium
korytarzowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały
do wniosku o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. Studium obwodnicy
w ciągu DK15 jest na ukończeniu, prace
nad studium obwodnicy w ciągu DK36
zgodnie z umową powinny potrwać
do połowy 2015 roku. Wymienione
dokumentacje będą dopiero podstawą
do opracowania projektu budowlanego
i uzyskania pozwolenia na budowę,
co prawdopodobnie zlecone będzie w
przyszłości przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. Chcę
również zaznaczyć, że budowa obwodnic w ciągu dróg krajowych jest zadaniem państwa, a nie samorządu. Naszej
gminy nie stać na tak ogromną inwestycję. Porównywalną pod względem
długości do naszej obwodnicy zachodniej obwodnicę Jarocina firma Budimex zbuduje za prawie 300 milionów
złotych. Poza tym ruchu tranzytowego
odbywającego się przez Krotoszyn nie
można porównywać z ruchem w Jarocinie czy Ostrowie, tam jest on znacznie
większy. Miasta te znajdują się w ciągu
drogi ekspresowej S11, natomiast przez
Krotoszyn przebiegają drogi krajowe o
znacznie mniejszym znaczeniu.



10 (140)

Mikołajkowo i życzliwie w Jedynce

www.is.krotoszyn.pl

Wystawa pokonkursowa “Z kulturą w Warszawie”

5 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizo17 listopada w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
wano Mikołajkowy Dzień Życzliwości.
podsumowujące realizowany przez Stowarzyszenie Krotoszyńskie CenWszystkich,
nauczycieli Wyniki plebiscytu na Króla i trum Przedsiębiorczości (SKCP) projekt pn „Wstęp wolny do nowych parównież, obowiązywał strój Królową Życzliwości:
łaców kultury”.

Życzliwie, trzymając się za
ręce stworzyli długi łańcuch,
który rozciągał się od parteru
budynku do trzeciego piętra.
Wszystkie “łańcuchowe oczka” pani dyrektor obdarowała
jabłkiem - symbolem życzliwości, wspólnoty i przyjaźni. Miłą
niespodzianką były odwiedziny
św. Mikołaja.

Gimnazjum
I a - Wiktoria Mielcarek
I b - Kacper Filipek
II a - Karolina Kubisiak
II b - Beata Machnik
III a - Julia Szczesnowska
III b - Angela Nowak
Szkoła Podstawowa
IV a - Jakub Stasiak
IV b - Mikołaj Lizak
V a - Marysia Siudy
V b - Julia Bondzior
VI a - Zuzanna Marciniak
VI b - Ewelina Jaśniak

W ramach projektu
dzieci z obszarów wiejskich gminy Krotoszyn,
uzdolnione oraz wyróżnione stypendium burmistrza
wyjechały na 2-dniową
wycieczkę do Warszawy.
Wzięły również udział
w konkursie plastycznym
i fotograficznym „Z kulturą w Warszawie”. Podczas
spotkania z dziećmi i ich
rodzicami stowarzyszenie
zaprezentowało fotograficzną relację z wycieczki,
można było również obejrzeć wystawę najlepszych
konkursowych prac fotograficznych i plastycznych.
W konkursie plastycznym
nagrodzono:

fot. archiwum

Julię Marszałek ze Szkoły Podstawowej w Orpiszewie-I miejsce
Anitę Witkowską ze Szkoły
Podstawowej w Świnkowie-II
miejsce
Bognę Murawską - Szkoły Podstawowej w Lutogniewie-III
miejsce oraz Miłosza Pospie-

Teatr na Blokowisku na „Olimpie”

fot. archiwum

z elementami mikołajkowymi. Uczniowie przeprowadzili
klasowe plebiscyty na Króla i
Królową Życzliwości. Układali
rymowanki o życzliwości.

cha ze Szkoły Podstawowej w
Chwaliszewie-wyróżnienie
Julię Kwiatkowską ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Krotoszynie- wyróżnienie
Natomiast w konkursie fotograficznym nagrody otrzymali:
Marek Furman z Gimnazjum w
Orpiszewie-I miejsce,
Dominik Rychlik z Gimnazjum
w Chwaliszewie-II miejsce,
Martyna Skrzypczak z Gimnazjum w Orpiszewie-III miej-

sce.
Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt “Wstęp
wolny do nowych pałaców kultury” realizowany jest przez
Stowarzyszenie Krotoszyńskie
Centrum Przedsiębiorczości” w
ramach programu „PZU z Kulturą” edycja 2014 i sfinansowany jest ze środków Fundacji
PZU.
(cki)

Nie było nudno!

Nie lada zadania podjęli się
młodzi aktorzy z grupy teatralnej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły
„G-4”. Postanowili wejść w
rolę kapryśnych i swawolnych
bóstw olimpijskich.
28 listopada 2014 na scenie „Teatru na blokowisku” w
budynku Gimnazjum nr 4 w
Krotoszynie zaproszeni goście
z całego miasta mieli okazję
obejrzeć spektakl „Dawno temu
na Olimpie”, który kończył kilkumiesięczną pracę młodzieży
w ramach projektu „Teatr na


blokowisku – mitologia na scenie” dofinansowanego przez
Urząd Miejski w Krotoszynie
w Otwartym Konkursie Ofert
Burmistrza Krotoszyna.
Widzowie
obserwowali
stworzenie świata, porwanie
Europy, męki Tantala, podróż
Odysa oraz spór o to, która z
bogiń zasłuży na miano najpiękniejszej. Słowa Zeusa:
„Działo się..” świetnie podsumowały spotkanie, a młodzi
aktorzy już myślą nad kolejnym
spektaklem.
Małgorzata Pługowska

fot. Alicja Ćwik

fot. Zofia Nowak

We wtorek, 2 grudnia 2014 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło spotkanie „Jesienne wieczory nie muszą być nudne!”.

Przypomnijmy, że pomysł
na realizację tego zamierzenia
powstał pod wpływem projektu
„Biblioteka pomysłów” ogłoszonego przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Podobne spotkania odbyły się i
w roku 2012 i 2013.
Dla publiczności wystąpiły
dzieci i młodzież ze Stowarzy-

szenia „Twoja Alternatywa”.
Nad występem czuwali wychowawcy z Klubu Młodzieżowego
Rivendell Angelika Milewska i
Paweł Małecki, którzy przygotowali przedstawiony program
oraz prezes stowarzyszenia
Krzysztof Manista.
Młodzi artyści zaprezentowali zebranym pełne ekspresji i
magnetyzmu tańce, emocjonujące piosenki, filmy o działal-

ności klubu oraz fantastyczny
pokaz Teatru Ognia Infernal.
Występ był bardzo udany a
publiczność pod wielkim wrażeniem.
Organizatorzy spotkania bardzo dziękują piekarni państwa
Czwojdów za ufundowanie słodyczy dla gości.
(bewa, red.)
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UKS “Trójka” zwycięzcą mikołajkowego turnieju
niczki UKS „Trójki” Krotoszyn
nie ponosząc żadnej porażki.
Choć do ostatniego meczu nie

fot. archiwum

W czwartek 4 grudnia w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie
odbył się Mikołajkowy
Turniej
Minisiatkówki
o
Puchar Burmistrza.
Udział w turnieju
wzięło sześć drużyn z Krotoszyna,
w każdej z dwóch
kategorii
wiekowych: UKS Piast
Krotoszyn, Szkoła
Podstawowa nr 7,
UKS Polon Krotoszyn,
Szkoła
Podstawowa nr 8,
UKS Trójka Krotoszyn oraz gospodarz Szkoła
Podstawowa nr 3. Rywalizacja
odbywała się systemem grupowym, oddzielnie dla „dwójek” i
dla „trójek”.
W turnieju „dwójek” (uczennice klas IV) zwyciężyły zawod-

było wiadomo kto zwycięży,
to zawodniczki nie pozwoliły
wydrzeć sobie pucharu i pokonały koleżanki z UKS „Polon”
2:1. Tym samym zawodniczki z
„Polonu” zajęły drugie miejsce
w turnieju. Na trzecim miejscu
uplasowały się siatkarki UKS

Klasyfikacja końcowa
„dwójki”    
           
„trójki”
1. UKS „Trójka” Krotoszyn         
1. UKS „Trójka” Krotoszyn
2. UKS „Polon” Krotoszyn       	 2 . UKS „Piast” Krotoszyn
3. UKS „Piast” Krotoszyn            
3. SP nr 3 w Krotoszynie
4. SP nr 7 w Krotoszynie            
4. UKS „Polon” Krotoszyn
5. SP nr 3 w Krotoszynie            
5. SP nr 7 w Krotoszynie
6. SP nr 8 w Krotoszynie            
6. SP nr 8 w Krotoszynie

„Piast”. W rywalizacji „trójek”,
również do ostatniego spotkania
ważyły się losy zwycięzcy. W
tym spotkaniu wzięły
udział drużyny UKS
„Trójka” oraz UKS
„Piast”. Zwycięzcę
meczu, podobnie jak
w młodszej kategorii,
musiał wyłonić trzeci
dodatkowy set. Lepsze okazały się siatkarki UKS „Trójki”
dzięki czemu zwyciężyły w całym turnieju. UKS „Piast” zajął
tym samym miejsce
drugie. Na trzecim
miejscu uplasowały
się uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie.
Podczas turnieju wybrano
również najlepsze siatkarki. W
kategorii „dwójek” za najlepszą
uznano Patrycję Gmerek, w kategorii „trójek” Oliwię Wosiek,
obie siatkarki reprezentowały
UKS „Trójkę”. Turniej odbył się
dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Dziękujemy także właścicielom sklepu
Bricomarche pp. Przewoźnym
oraz dyr. Zespołu Szkoł nr 2 z
OI p. Marioli Kaźmierczak.
(Paweł Haszek)

fot. archiwum

Pierwsze Mistrzostwa UKS „Jedynka” w pływaniu

W dniu 15.11.2014 na krytej
pływalni „Wodnik” w Krotoszynie odbyły się I Mistrzostwa
UKS „Jedynka” w Pływaniu.
Zawody miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
integrację naszej pływackiej
społeczności oraz podnoszenie
własnych umiejętności pływackich.
Najważniejsza była jednak
zabawa. Nasz UKS jest młodą
instytucją, działamy od września 2014 roku, ale w naszych
szeregach jest już około 80
dzieci. Głównym naszym zadaniem jest nauka i doskonalenie
pływania głównie poprzez zabawę. Konkurencje jakie rozegrano podczas zawodów to 25
m stylem dowolnym, zjazd ze
zjeżdżalni na czas, i sztafeta rodzinna na dystansie 50 m.

Wyniki:
25 m stylem dowolnym dziewcząt do lat 5.
1. Maria Rejek
2. Zosia Bortkiewicz
Do lat 7.
1. Jagoda Kozłowska
1. Maria Głowacka
2. Aleksandra Olejnik
3. Aleksandra Kulińska
Powyżej 7 roku życia.
1. Marysia Haszek
2. Aleksandra Pietraszewska
3. Alicja Góralska
25 m stylem dowolnym chłopców do lat 5.
1. Piotr Niżniowski
2. Jakub Klik
3. Adam Olejnik
Do lat 7.
1. Bartosz Naglak
2. Mateusz Wasielewski
3. Adam Tysiak
Powyżej 7 roku życia.
1. Jerzy Kozłowski

2. Fabian Karolak
3. Mateusz Kurkowiak
Zjazd ze zjeżdżalni.
1. Adam Olejnik
2. Bartosz Augustyniak
3. Michał Całujek
Sztafeta rodzinna.
1. Michał i Julia Całujek
2. Jagoda i Bartosz Kozłowscy
Adam i Szymon Tysiak
Dzieci po zawodach otrzymały medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe i poczęstunek.
Zarząd klubu bardzo dziękuje
sponsorom: panu Adamowi
Ochmanowi stacja paliw przy
ul. Benickiej, CSiR „Wodnik”
w Krotoszynie, panu Bartoszowi Świcy - sklep „Bartman” ul.
Kaliska oraz panu Robertowi
Dzwoniarkowi -„Intermarche”
Krotoszyn. Zapraszamy dzieci
na zajęcia pływania do UKS
„Jedynka” Krotoszyn.
(BK)

Siatkarskie mikołajki udane

fot. archiwum
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Znakomicie spisali się młodzi siatkarze UKS Piast w
Ogólnopolskim Mikołajkowym
Turnieju Miniiatkówki Chłopców- Krotoszyn 2014. W tegorocznej edycji turnieju podopieczni Piotra Robakowskiego
okazali się najlepsi, wygrywając klasyfikację zespołową oraz
drużynową.
W imprezie, która w dniu 5
grudnia 2014 odbyła się pod patronatem Burmistrza Krotoszyna rywalizowały dwadzieścia
cztery zespoły rocznika 2004
z Wielkopolski, Mazowsza,
Dolnego Śląska, Opolszczyzny,
Lubuskiego oraz województwa
kujawsko-pomorskiego. Prestiż
turnieju z roku na rok rośnie,
czego wykładnikiem jest to, że
do walki pod siatką zapraszane
są najlepsze drużyny w Polsce
w swoich kategoriach wiekowych. Podczas kolejnej edycji
zawodów w turniejowe szranki
stanęły zespoły z Grudziądza,
Gubina, Warszawy, Poznania,
Zbąszynka, Milicza, Kędzierzyna-Koźla i Turku. W tak
doborowym gronie siatkarze
Piasta spisali się wzorowo.
Początkowo drużyny zmagały
się w czterech sześciozespołowych grupach eliminacyjnych
systemem „każdy z każdym”, z
których najlepsze zespoły tworzyły czterozespołową grupę
walczącą o miejsca 1-4, zespoły
zajmujące drugie miejsca tworzyły grupę walczącą o miejsca
5-8 itd. Turniej był grany na
czas, każdy mecz trwał równe
osiem minut.
Pierwszy zespół krotoszyńskiego Piasta bardzo szybko
uporał się z grupowymi przeciwnikami wygrywając wysoko
swoje spotkania i tym samym
awansował do grupy finałowej.
O ile postawa pierwszego zespołu nie była dla nikogo zaskoczeniem, to już drugi zespół nie
był stawiany w gronie faworytów, jednak zagrał bardzo skutecznie i również ukończył swoją grupę na pierwszym miejscu.
Ta wygrana spowodowała, że w
finałowej czwórce były aż dwa
zespoły gospodarzy, a finałową
stawkę uzupełniły zespoły z
Warszawy i Gubina.

W pierwszym spotkaniu
finałowym pierwszy zespół
UKS Piast pokonał drugi 19:8,
a w drugim UKS Plas Warszawa pokonał Volley Gubin 17:9.
W kolejnym meczu UKS Piast
Krotoszyn I zremisował 15:15 z
Volley Gubin, choć na kilka sekund przed końcem spotkania
prowadził 15:14, lecz ostatnią
akcję na swoją korzyść rozstrzygnęli gubinianie. W swoim
drugim spotkaniu finałowym
UKS Piast II uległ rówieśnikom
ze stolicy 10:18. Ostatnie mecze
w tej grupie decydowały więc
na jakich pozycjach zakończą
turniej zespoły. W spotkaniu
o trzecie miejsce drugi zespół
z Parcelek nieoczekiwanie pokonał po zaciętej walce Volley
Gubin 15:14, a pierwszy zespół
pokonał Plas Warszawa 16:14
zajmując tym samym pierwszą
lokatę.
W turnieju prowadzona była
także klasyfikacja drużynowa, na którą składał się wynik
pierwszego i drugiego zespołu
danego klubu, który był przeliczany wg klucza 1 miejsce 24
punkty, 24 miejsce 1 punkt. W
tej klasyfikacji również najlepszy okazał się UKS Piast Krotoszyn uzyskując 46 punktów,
na drugim miejscu uplasował
się Plas Warszawa z 34 punktami, trzeci Gubin, który uzyskał
33 punkty.
W ceremonii zakończenia turnieju najlepsze zespoły
otrzymały puchary, a wyróżnieni zawodnicy statuetki oraz
atrakcyjne nagrody.
Wśród
wyróżnionych
zawodników
znaleźli się trzej reprezentanci
UKS Piast: Bartłomiej OStój
(MVP turnieju), Kacper Kaczmarek (najlepszy blokujący),
Igor Tysiak (najlepszy zawodnik)
Skład UKS Piast I- Ostój
Bartłomiej, Tysiak Igor, Kaczmarek Kacper, Król Dawid,
Wiatrak Hubert, Wiatrak Bartosz, Gmerek Krystian, Stegienta Kacper, Zawieja Eryk,
Baran Arkadiusz, Grzempowski Radosław, Bielawny Maciej
Trener Piotr Robakowski.
(pior)
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Święty Mikołaj odwiedził Krotoszyn

Wigilia dla wszystkich

5 grudnia przy Kinie 3D
Przedwiośnie Święty Mikołaj
otworzył swoją Pracownię i
zaprosił do niej uczynne Elfy.
Mali pomocnicy zjawili się na
czas. Przed zabraniem się do
pracy obejrzeli bajkę świąteczną. Mikołaj obiecał, że za pomoc w przygotowaniu kartek
świątecznych czeka wszystkich
nieziemska niespodzianka. W
trakcie rysowania kolorowych
prac do pracowni wjechały motocykle. Byli to goście z Klubu
Motocykli Ciężkich i Weteranów OLDTIMERS z Krotoszyna. Uczestnicy zabaw robili
sobie zdjęcia przy maszynach.

Organizowana przez Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie (CWZK) w dniu 22 grudnia 2014 roku o
godzinie 16.00 „Wigilia dla Wszystkich 2014”
jest skierowana w roku bieżącym do wszystkich
mieszkańców naszego miasta.

ści zaśpiewali przez mikrofon
piosenki, specjalnie dla Mikołaja. Łańcuchy robione przez
Elfy zawisły na choince a kartki stały się ozdobą Pracowni i
czekają na wysłanie.

fot. Sławek Skalski

uśmiechem na twarzy. Elfy nie
mogły się doczekać pokazania
swoich przepięknych kartek.
Czekały w kolejce, aby choć
przez
chwilę

W Pracowni pojawili
się też rycerze ze Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej
– Poczet Wierzbięty z
Krotoszyna z wiadomością, że niebawem
można spodziewać się
gościa najważniejszego, czyli Świętego Mikołaja. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali jego
przybycia, co chwilę wołając:
„Święty Mikołaju…, Mikołaju!!!”. Wreszcie z powitaniem
ho, ho, ho zjawiła się postać
ubrana na czerwono, z siwą
brodą, workiem prezentów i z

móc się zobaczyć i porozmawiać z gościem. Święty Mikołaj był przygotowany i dobrze
wiedział, że za dobre uczynki
oraz pomoc wynagrodzi swoich pomocników. Każdy dostał
upominek, a niektórzy z rado-

Święty Mikołaj oraz pracownicy
Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury dziękują
serdecznie za świetną zabawę
Elfom i specjalnym gościom.
Dzięki Wam pracownia zostaje
otwarta już czwarty rok z rzędu. Do zobaczenia w przyszłym
roku...
Galeria zdjęć ze spotkania ze
Świętym Mikołajem- na stronie
www.krotoszyn.pl.

V Jarmark Świąteczny

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

W sobotę 7
grudnia na krotoszyńskim Rynku
odbył się V Jarmark Świąteczny.
Podobnie jak w
latach ubiegłych
i tym razem organizatorzy zaplanowali sporo
atrakcji. Stragany przygotowane
przez szkoły i
stowarzyszenia
pełne były słodkości, świątecznych ozdób,
choinek i jemioły. Na scenie

Zrezygnowano z formy kierowania tego zadania dla osób
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z Miasta i Gminy Krotoszyn, gdyż jednorazowa akcja
w okresie przedświątecznym w
żaden sposób nie zmieniała sytuacji tych osób w całym roku.
Obserwując również lokalne
działania w zakresie pomocy
społecznej zauważamy, że zadanie to realizują krotoszyńskie parafie oraz
inne instytucje i
stowarz yszenia,
organizując w tym
okresie spotkania
wigilijne dla najuboższych. Nie
jest celem CWZK
odwracanie się od
potrzeb osób ubogich i w trudnej
sytuacji lecz próba włączenia tych
osób w nurt życia
naszego miasta.
Chcemy aby wszyscy mieszkańcy
Krotoszyna, bez
względu na status społeczny,
stali się jedną wielką rodziną.
Chcemy aby w tym dniu mogli
się spotkać wszyscy mieszkańcy naszego miasta na naszym
Rynku.
Wszystkie dotychczasowe
Wigilie organizowane przez
CWZK nastawione były głównie na osoby, którym nie do
końca udało się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ilość tych
osób nie zmniejsza się w naszym mieście niestety na przestrzeni lat. CWZK - bazując na
obserwacjach
poczynionych

w ostatnich latach – chciałoby
poprzez kolejną „Wigilię dla
Wszystkich 2014” aby ten okres
przedświąteczny, obok możliwości spożycia ciepłej strawy
dał też możliwość do integracji wszystkich mieszkańców
naszego miasta. Nie jesteśmy
w stanie nakarmić wszystkich
osób potrzebujących, nie jesteśmy wstanie karmić ich jako
CWZK przez cały rok, ale możemy sprawić by nie czuli się
zmarginalizowani przez fakt,
że nie wszystko w ich życiu się
ułożyło tak jak by tego chcieli.
Organizacja kolejnej Wigilii w
innym miejscu ma temu przeciwdziałać.
Adresatami zadania są osoby samotne, bezrobotne, z rodzin wielodzietnych, będących
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wszyscy Ci, którzy w tym
szczególnym czasie chcą się podzielić radością z tego, że mogą
pomagać innym. „Wigilia dla
Wszystkich 2014” skierowana
jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn.
Celem zadania jest integracja mieszkańców naszego miasta wywodzących się z różnych
środowisk, by wszyscy wiedzieli, że w naszym mieście
się współdziała, że WSZYSCY
działamy dla WSZYSTKICH.
Projekt został dofinansowany
przez Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Ryszard Łopaczyk
Prezes CWZK

prezentowali się młodsi i starsi
wykonawcy śpiewając kolędy i
pastorałki.
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