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Jan Jakubek z Roszek i jego film „Armagedon
KUR” zwyciężył w ogólnopolskim konkursie filmo-
wym „Allegro Short Film”. Wyniki zostały ogłoszo-
ne 13 kwietnia w Krakowie podczas uroczystej gali
otwarcia festiwalu „Off Plus Camera'”, patrona plat-
formy Id Film.                                                              (red.)

Kurza inwazja
skuteczna

13 kwietnia na krotoszyńskim cmentarzu uczczo-
no 72. rocznicę zbrodni katyńskiej. Zgromadzonym
pod krzyżem Katyńskim historię Katynia przypomniał
historyk Antoni Korsak. Apel poległych przeprowa-
dził  dr Edward Jokiel. Delegacje władz samorządo-
wych, kombatanci, przedstawiciele organizacji poli-
tycznych oraz młodzież złożyli pod krzyżem wiązan-
ki kwiatów.                                                              (mm)

Drewniane figury
przy muzeum

Kilka drewnianych rzeźb wykonanych podczas ple-
neru rzeźbiarskiego, który odbywał się w Krotoszynie
w lipcu 2010, zagości na dłużej na jednej z krotoszyń-
skich ulic. Na początku kwietnia prace rzeźbiarzy ozdo-
biły, zmodernizowany przy okazji robót prowadzonych
na Rynkowej, zielony skwer w sąsiedztwie Muzeum Re-
gionalnego.                                                                   (mm)
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28 marca dzieci ze szkó³ i przedszkoli Krotoszyna oraz
s¹siednich miast spotka³y siê w Zespole Szkó³ Inte-
gracyjnych nr 2 w Krotoszynie na VII edycji Przegl¹-
du Ma³ych Form Teatralnych. (czytaj s. 2)

28 marca dzieci ze szkó³ i przedszkoli Krotoszyna oraz
s¹siednich miast spotka³y siê w Zespole Szkó³ Inte-
gracyjnych nr 2 w Krotoszynie na VII edycji Przegl¹-
du Ma³ych Form Teatralnych. (czytaj s. 2)

Rondo w pobli¿u Jeziora Odrzykowskiego
- dla upamiêtnienia naszych wieloletnich
i dobrych kontaktów z Dierdorfem - bêdzie
odt¹d nosi³o nazwê niemieckiego miasta.
Warto pamiêtaæ, ¿e ju¿ od 2000 roku jed-
na z ulic w Dierdorfie na czeœæ naszego
miasta nosi miano Krotoszyner Ring. Wiê-
cej czytaj na s. 5
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

3 maja o godz. 11.30 w koœciele b³. bpa Ko-
zala odprawiona zostanie uroczysta msza z
okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja. O godz.
13.00 delegacje samorz¹dowców, kombatan-
tów oraz m³odzie¿y szkolnej z³o¿¹ wi¹zanki
kwiatów pod tablica upamiêtniaj¹ca rocznicê
na skwerze przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Zarz¹d Powiatowy LOK zaprasza 6 maja o
godz. 10.00 sympatyków strzelectwa spor-
towego na otwarte zawody strzeleckie z bro-
ni kulowej z okazji Tygodnia LOK. Zawody od-
bêd¹ siê na strzelnicy I LO przy ul Ko³³¹taja.

Stowarzyszenie Krotochwile zaprasza 6 maja
na piknik. Pocz¹tek o godz. 13.30 na Rynku,
nale¿y zabraæ ze sob¹ zu¿yte puszki, butelki
lub inne odpady, na których mo¿na graæ. Dal-
sza czêœæ imprezy odbêdzie siê w parku, gdzie
zaplanowano warsztaty plastyczne, wspólne
gry i zabawy. Mo¿na bêdzie te¿ zgrillowaæ
przyniesione z domu smako³yki.

8 maja w 67. rocznicê zwyciêstwa nad faszy-
zmem o godz. 12.00 kwiaty pod pomnikiem
Wolnoœci na pl. Jana Paw³a II oraz pod po-
mnikiem 6 Pu³ku Artylerii Lekkiej (ul. Piastow-
ska) z³o¿¹ delegacje samorz¹dowców, kom-
batantów oraz m³odzie¿y szkolnej.

11 – 12 maja odbêdzie siê 40. Krajoznawczy
Zlot M³odzie¿y „Œwiêto Roweru” z trzema tra-
sami: rowerow¹ jedno – i dwudniow¹ oraz
piesz¹ jednodniow¹. Start z placu przy mu-
zeum, meta pod grzybkiem w Baszkowie. Or-
ganizatorzy gwarantuj¹ piêkne krajobrazy na
trasie, na mecie posi³ek i znaczek rajdowy oraz
nocleg przy trasie dwudniowej. Informacje,
zapisy i op³aty do 8  maja w biurze krotoszyñ-
skiego oddzia³u PTTK, Ma³y Rynek 1, tel. 062
725 26 15.

12 maja o godz. 12.00 odbêdzie siê uroczy-
ste nadanie nazwy rondu Brummen, na zbie-
gu ulic Ostrowskiej i Ceglarskiej w Krotoszy-
nie. Na uroczystoœæ w³adze miejskie zaprosi-
³y oficjaln¹ delegacjê z holenderskiego mia-
sta.

12 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w godz.
10.00 – 13.00 odbêdzie siê “Piknik z Patro-
nem Szko³y”. Atrakcje pikniku: na boisku
szkolnym pojazdy wojskowe, u³ani na koniach
i œredniowieczni rycerze w zbrojach, w bu-
dynku szko³y - wystawa pami¹tek wojennych
i sprzêtu wojskowego. Oprócz tego: wojsko-
wy tor przeszkód, strzelnica, kuchnia polowa
z grochówk¹ i kawiarenka z ciastem.

Do 27 maja na piêtrze krotoszyñskiej biblio-
teki mo¿na ogl¹daæ wystawê .,,Szko³a pod
¯aglami’’ na fotografiach  Zbigniewa Boska.
Wystawa jest reporta¿em z rejsu atlantyckie-
go m³odzie¿y gimnazjalnej z ca³ej Polski.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

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
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy          (62)   725   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Ro-
man Wosiek, Rafa³ Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,  ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Jak co roku Krotoszyńska Bi-
blioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera włączyła się w obchody
tego święta. Na skwerku koło bi-
blioteki zostały wystawione
ławeczki i stoliki z książkami, któ-
re można było zabrać ze sobą i, w
myśl zasady bookcrosingu, przeka-
zać innym po przeczytaniu. O świę-
cie ksiązki i róży informowały pla-
katy na stojakach. Członkowie To-
warzystwa Miłośników i Badaczy
Ziemi Krotoszyńskiej prowadzili
sprzedaż swoich wydawnictw.

Zaproszone na godz. 10.00 i
14.00 grupy dzieci z przedszkola
Maciuś wysłuchały historii Świato-
wego Dnia Książki. Zgodnie z tra-
dycją każdy chłopiec wręczył
dziewczynce różę, a one w zamian
odwdzięczyły się im książeczkami.
Młodzi uczestnicy spotkania wy-
słuchali fragmentów książek Janu-
sza Korczaka oraz bajek i wierszy
polskich pisarzy w wykonaniu bi-
bliotekarzy i przedstawicieli Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Pogoda
sprzyjała rozmowom na temat
wartości, jakie niesie ze sobą czy-
tanie. Dzieci chętnie uczestniczyły
w zabawach i grach. Szczególnie

Poezja czytana pod chmurk¹
23 kwietnia to Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. Œwiêto, ustanowione w 1995 roku przez
UNESCO, ma na celu promocjê czytelnictwa, edytorstwa i ochronê w³asnoœci intelektualnej.

spodobało się im malowanie twa-
rzy w róże i książki.

O godzinie 12.00 w ramach ak-
cji Pięć minut dla książki. Czyta-
my pod chmurką młodzież z Gim-
nazjum nr 4 czytała wiersze Wisła-
wy Szymborskiej. Przechodnie idą-
cy chodnikiem z zaciekawieniem
wsłuchiwali się w deklamowaną
poezję. Niektórzy przysiadali na
ławeczkach, by odpocząć przy li-

teraturze. Popołudniu
uczestnicy Klubu Miłośników Ksią-
żek mieli spotkanie poświęcone w
całości polskiej noblistce Wisławie
Szymborskiej. Tematem rozmów
była twórczość poetki i jej droga do
literackiej Nagrody Nobla. Uczen-
nice Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 recytowały wiersze
poetki z różnych okresów jej twór-
czości, a klubowicze wysłuchali ich

ze wzruszeniem i z uwagą. Na za-
kończenie wywiązała się żywa dys-
kusja o Szymborskiej i jej strofach.

Święto książki wymyślił w 1926
roku kataloński wydawca Vicente
Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam
hucznie obchodzonym świętem

narodowym – dniem patrona Świę-
tego Jerzego. Zgodnie z długą tra-
dycją w Katalonii kobiety obdaro-
wywano w ten dzień czerwonymi
różami, mającymi symbolizować
krew pokonanego przez patrona
smoka. Z czasem panie zaczęły
odwzajemniać się mężczyznom po-
darunkami w postaci książek.

(kbp)

19 kwietnia w Benicach już po
raz szósty odbył się konkurs pio-
senki papieskiej. W miejscowym
kościele pod wezwaniem św. Mi-
kołaja wybrane  piosenki, związa-
ne z osobą Jana Pawła II, wyko-
nało trzynaścioro uczestników
konkursu, uczniów klas IV , V i VI
szkół podstawowych powiatu kro-
toszyńskiego. Występy oceniała
komisja konkursowa w składzie:
Marek Olejnik, dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Krotoszy-
nie, ks. Adam Gmerek, proboszcz
parafii w Benicach, Jan Zych, soł-
tys wsi Benice, oraz Teresa Miko-
łajczyk, przedstawicielka Rady
Rodziców. Jury oceniało umiejęt-
ności wokalne uczestników kon-
kursu, sposób zaprezentowanie
utworu oraz dostosowanie go do
wieku wykonawcy.

Ogłoszenie wyników odbyło

się w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II. Pierwsze miejsce przyznano
Zuzannie Jankowskiej ze Szkoły
Podstawowej w Świnkowie. Kata-
rzyna Płaczek ze Szkoły Podsta-
wowej w Smolicach zajęła miejsce
drugie. Na miejscu trzecim znala-
zła się  uczennica koźmińskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 Julia
Flejsierowicz. Dyrektor Zespołu
Szkół Sabina Rybakowska, radny
powiatu krotoszyńskiego Przemy-
sław Jędrkowiak oraz członkowie
jury wręczyli zwycięzcom atrak-
cyjne nagrody. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali dyplomy, pamiątko-
we książki i słodkie upominki.

Sponsorami tegorocznego
konkursu byli: proboszcz parafii
w Benicach ksiądz Adam Gmerek,
sołtys Benic Jan Zych i Rada Ro-
dziców Zespołu Szkół  w Beni-
cach.                                (ZS Benice)

Pod koniec marca, po
odbiorach technicznych,
oddano do użytku trzy
szkolne place zabaw.
Miejsca do zabawy utwo-
rzono na terenie Szkoły
Podstawowej w Luto-
gniewie oraz w Zespo-
łach Szkół nr 1 i nr 2  z
Oddziałami Integracyj-
nymi w Krotoszynie. Są
to placówki, które jako
pierwsze zgłosiły akces
do udziału w programie „Radosna
Szkoła”, pozwalającym na uzyska-
nie dofinansowania z MEN-u.
Mimo że środków nie udało się
pozyskać, place dla dzieci powsta-

Krotoszyńskie Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Francuskiej,
we współpracy z Comité de Ju-
melage z Fontenay-le-Comte, or-
ganizuje po raz kolejny Letni
Kurs Języka Francuskiego. Za-
jęcia, prowadzone przez panią
Rosalyne Pineau, odbywać się
będą w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 („Ceramika”) w
godzinach popołudniowych, od

19 kwietnia radni Komisji
Społecznej odbyli wizję lokalną
w Zespole Szkół nr 3. Po obejrze-
niu tamtejszej sali gimnastycz-
nej uznali. że jej zły stan sani-
tarny i techniczny wymaga pod-
jęcia jak najszybszych kroków
zmierzających do poprawy sytu-
acji.

Stwierdzili też, że równie pil-
nym byłoby zajęcie się remon-
tem sanitariatów na drugim pię-
trze tej placówki. Dopuszczenie
użytkowania pomieszczeń sani-
tarnych przez Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-

Œpiewali w koœciele

Latem po francusku
16.00 do 19.00 w dniach od 18 do
30 czerwca br. Kurs obejmuje 33
godzinne lekcje, a opłata za
uczestnictwo w nim, wraz z ma-
teriałami szkoleniowymi, wyno-
si 70 złotych. Płatność należy
uiścić 18 czerwca (poniedziałek)
przed rozpoczęciem kursu, od
godz. 15.30. Wszelkich informa-
cji udziela Urszula Makieła, tel.
665-749-938.                          (umak)

Obejrzeli salê gimnastyczn¹
nego w Krotoszynie obowiązuje
do sierpnia 2012 roku. Radni
ustalili, że należałoby przeana-
lizować możliwość wykorzysta-
nia funduszu pożyczkowego
JESSICA na poprawienia stanu
sanitarnego tej szkoły.  Podczas
swojego posiedzenia Komisja
Społecznej dodatkowo zajęła się
tematem budownictwa społecz-
nego pod kątem problemów wy-
nikających z tworzenia wielu
mieszkań socjalnych w jednym
rejonie oraz analiza działalności
Straży Miejskiej w Krotoszynie.

(red.)

Szkolne place zabaw

ły. Gmina zapłaciła za nie 226 tys.
złotych. Urządzenia zakupiono w
drodze przetargu, który wygrało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
APIS z Jarosława.                    (mm)
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Parcelkowicz: Czy na wylocie ulicy Gru-
dzielskiego  w kierunku Wró¿ew plano-
wana jest budowa marketu? OdpowiedŸ:
Teren przy ulicach Grudzielskiego i Szo-
sa Benicka objêty jest miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego.
Je¿eli pyta Pan o dzia³kê w obrêbie pla-
nu, to proszê zwróciæ siê do Starostwa
Powiatowego, które wydaje  pozwolenia
na budowê. Jeœli pyta Pan o teren poza
granicami planu przy drodze na Wró¿e-
wy, to nie wydaliœmy tam decyzji o wa-
runkach zabudowy dla budynku us³ugo-
wo-handlowego.

Parcelkowicz: 1. Czy to prawda, ¿e po-
wstanie du¿y budynek us³ugowo-handlo-
wy obok Liceum Ogólnokszta³c¹cego?
2. Kiedy rozpocznie siê budowa labora-
torium do badania mleka na trasie Ko-
bierno-Brzoza? OdpowiedŸ: Procedura
poprzedzaj¹ca uzyskanie pozwolenia na
budowê jest skomplikowana, po szcze-
gó³owe informacje nale¿y zg³osiæ siê do
Starostwa Powiatowego, gdzie s¹ wyda-
wane pozwolenia. W naszym urzêdzie
toczy siê postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy dla terenu po³o¿onego za li-
ceum na budowê budynku handlowo-
us³ugowego wraz z infrastruktur¹ towa-
rzysz¹c¹ oraz budowê pylonu reklamo-
wego. Nie wiadomo, jaki bêdzie fina³ ww.
sprawy oraz czy budynek w przysz³oœci
powstanie. 2. Pozwolenie na budowê,
obejmuj¹ce budynek administracyjny z
laboratorium, dwa zbiorniki bezodp³ywo-
we na œcieki technologiczne oraz parking
i dwa zjazdy z drogi publicznej w Kobier-
nie przy ul. Klonowej, zosta³o wydane 12
marca. Termin rozpoczêcia budowy nie
jest mi znany.

GallAnonim: Przypominam o ³awkach na
ulicy Rawickiej, s¹ w op³akanym stanie.
Je¿eli jest to wiadome, to kiedy bêd¹ zro-
bione nowe ³awki? Z tego, co ucz¹ w
szkole, wynika, ¿e to Pan odpowiada za
chodniki przy ulicach :). OdpowiedŸ:
Chyba Pan nie uwa¿a³ w szkole :). Ulica
Rawicka jest drog¹ powiatow¹, w imie-
niu starosty krotoszyñskiego zarz¹dza ni¹
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krotoszynie.
Zarz¹d odpowiada za utrzymanie pasa
drogowego, w tym i chodników, i pasa
zieleni. W 2011 r. gmina podjê³a inicjaty-
wê zagospodarowania ww. pasa zieleni i
pokry³a koszty zasadzenia tam drzew i
krzewów. Do obowi¹zków PZD nale¿y za-
gospodarowanie swojego terenu, w tym
zakup i monta¿ nowych ³awek.

Zdzis³aw: Chcia³bym zwróciæ uwagê na
stan "parczku" znajduj¹cego siê przy uli-
cy Garncarskiej. Proponujê postawiæ tam
"Psi Pakiet", gdy¿ wiele psów za³atwia tam
swoje potrzeby. Poza tym znajduj¹ siê
tam porozbijane butelki, œmieci itp. Od-
powiedŸ: Teren ten jest w³asnoœci¹ pry-
watna, dlatego nie planujemy postawie-
nia tam „psiego pakietu”. Pana uwagê
przeka¿ê Stra¿y Miejskiej, aby podjê³a
dzia³ania maj¹ce na celu utrzymanie czy-
stoœci i porz¹dku na ww. terenie.

Mieszkaniec:  Mam pytanie dotycz¹ce
kominów. Wprawdzie zima ju¿ siê skoñ-
czy³a, ale obowi¹zek czyszczenia komi-
nów jest nadal. Czy zawsze muszê p³aciæ
kominiarzowi, nawet jeœli nie czyœci? Czy
mogê wybraæ sobie kominiarza sam, czy
oni maj¹ jakieœ sektory, które obs³uguj¹?
OdpowiedŸ: To oczywiste, ¿e p³aci siê za
us³ugê, nie za sam kwitek. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami usuwanie zanie-
czyszczeñ z przewodów kominowych od-
bywa siê co najmniej cztery razy w roku
przy paleniskach opalanych paliwem sta-
³ym i co najmniej dwa razy przy paleni-
skach opalanych paliwem p³ynnym i ga-
zowym. Jeœli wiêc kominiarz przychodzi
po raz pi¹ty w roku, nie musi Pan korzy-
staæ z tej us³ugi. Chyba ¿e Pan sam zde-
cyduje inaczej. Przepisy mówi¹, ¿e czysz-
czenie przewodów kominowych winno
byæ przeprowadzone przez osobê posia-
daj¹c¹ odpowiednie kwalifikacje, nie ma
tam nic o rejonizacji. Ale dok³adne wyja-
œnienia uzyska Pan w Korporacji Komi-
niarzy Polskich, której najbli¿szy oddzia³
znajduje siê w Pleszewie.

Z pytañ do burmistrza

20 kwietnia obradowała Komi-
sja Budżetowo-Gospodarcza Rady
Miejskiej w Krotoszynie.

Jednym z punktów porządku
obrad był stan sanitarny i sytuacja
epidemiologiczna miasta i gminy
Krotoszyn w roku 2011. Informa-
cje na ten temat przedstawił powia-
towy inspektor sanitarny Andrzej
Rolle. Szef Sanepidu poinformował
m.in. o tym, że spadła ilość zatruć
pokarmowych spowodowanych
salmonellą, wzrasta zaś liczba za-
każeń wirusowym zapaleniem wą-
troby typu C. W wielu przypadkach
do zakażenia dochodzi podczas
wakacyjnych decyzji o wykonaniu
tatuażu czy piercingu (kolczyki).

Spadła natomiast liczba zakażeń
wirusowym zapaleniem wątroby
typu B - coraz więcej osób decydu-
je się na szczepienia.
Zgodnie z porządkiem obrad, rad-
ni zapoznali się ze sprawozdaniem
z realizacji programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządo-
wymi w roku 2011. Podczas posie-
dzenia opiniowali projekty uchwał
w sprawie:
- uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Krotoszyna w rejonie ulic
Spartańskiej i Glinki;
- wydzierżawienie i najmu na 3

lata  nieruchomości będących wła-
snością gminy dotychczasowym
dzierżawcom;
- zmiany uchwały Rady Miejskiej
z 30 kwietnia 2009 roku w sprawie
określenia zasad udzielania i roz-
miaru obniżek dla dyrektorów  i
wicedyrektorów szkół a także na-
uczycieli, którzy obowiązki kierow-
nicze pełnią w zastępstwie nauczy-
ciela, któremu powierzono stano-
wisko kierownicze oraz tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art.42 ust.3 ustawy
– Karta Nauczyciela, zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Krotoszyn

- zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Brzoza 2012-2019”
- zmiany uchwały Rady Miejskiej
z 29 marca 2012 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z radą działalności po-
żytku publicznego lub organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
- zmian w budżecie na 2012 rok.

(mm)

18 kwietnia Waldemar Wuj-
czyk, komendant Straży Miej-
skiej w Krotoszynie, podpisał
porozumienie z placówką Stra-
ży Granicznej w Kaliszu, którą
reprezentował jej komendant
mjr Paweł Maziec.

Porozumienie określa formy
zainicjowanej współpracy obu
służ, co powinno zwiększyć po-
czucie bezpieczeństwa kroto-
szynian. Będą to przede wszyst-
kim: wymiana informacji na te-

mat ewentualnych zagrożeń i
konsultacje przy rozwiązywaniu
problemów, ale także wspólne
patrole na terenie naszej gminy.
Porozumienie zostało podpisane
w Urzędzie Miejskim w Kroto-
szynie w obecności burmistrza
Juliana Joksia, skarbnika Grze-
gorza Galickiego oraz dyrektora
departamentu i radnego sejmiku
wielkopolskiego Franciszka
Marszałka.

(eliz)

Kwietniowa
sesja Rady Miej-
skiej w Kroto-
szynie była
pierwszą dla
nowej radnej
Jolanty Bor-
skiej.

Po śmierci
radnego Maria-
na Skotarka
radni podjęli
uchwałę o wy-
gaśnięciu jego mandatu. Zgod-
nie z ordynacją wyborczą no-
wym radnym może zostać kan-

W minionym tygodniu
Straż Miejska w Krotoszynie
świętowała dwudziestolecie
swojego istnienia. Z tej oka-
zji strażnicy odebrali gratula-

Z dniem 1
maja stanowi-
sko sekretarza
gminy w kroto-
s z y ń s k i m
Urzędzie Miej-
skim objęła
Beata Po-
spiech, pracująca do tej pory na
stanowisku audytora. O fakcie tym
burmistrz Julian Jokś poinformo-
wał oficjalnie zebranych na sesji
rady w dniu 26 kwietnia. Piastu-
jąca tę funkcję do tej pory Urszula
Tomaszewska odchodzi na emery-
turę. Przyjęła propozycję burmi-
strza i będzie pracować w wymia-
rze pół etatu jako doradca.   (mm)

Mniej zatruæ pokarmowych

20 lat w mundurze

Stra¿nicy ³¹cz¹ si³y

Nowa radna

dydat z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno naj-
większą liczbę głosów i nie utra-
cił prawa wybieralności. Pani
Borska spełniła te kryteria. 26
kwietnia  radni podjęli stosowną
uchwałę dotyczącą obsadzenia
wolnego mandatu, a pani Jolan-
ta złożyła uroczyste ślubowanie.
Większości krotoszynian Jolan-
ta Borska znana jest jako zało-
życielka i długoletnia prezes
Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej.                          (mm)

cje od burmistrza Julian Joksia
oraz przedstawicieli lokalnych
instytucji, z którymi współpra-
cują: Patryka Pietrzaka, preze-
sa Sądu Rejonowego, Edwarda

Kozupy, prezesa powiatowe-
go zarządu ZOSP RP i Jana
Zycha, członka miejsko-
gminnego zarządu ZOSP RP.
                                             (eliz)

Nowa sekretarz
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Ogółem do burmistrza wpły-
nęły 63 wnioski. 38 dotyczyło
uczniów szkół podstawowych, 25
- uczniów gimnazjów, z czego 6 -
uczniów Niepublicznego Gimna-
zjum w Krotoszynie. Wszystkie
wnioski wpłynęły we właściwym
terminie, dwa nie spełniły wyma-
ganego kryterium średniej ocen,
a udokumentowane osiągnięcia
nie potwierdzały zdobycia tytu-
łu finalisty konkursów interdy-
scyplinarnych lub przedmioto-
wych, przynajmniej na szczeblu
wojewódzkim.

Wysokość stypendium dla
ucznia szkoły podstawowej, fina-
listy konkursu interdyscyplinar-
nego na szczeblu wojewódzkim,
który osiągnął średnią ocen po-
niżej 5,40 wynosi 250,00zł.
Wysokość stypendium dla
uczniów szkół podstawowych,
przy uwzględnieniu średniej

Stanowią one ważny element
nie tylko krotoszyńskiej, ale i ogól-
nopolskiej gospodarki. Zrealizo-
wany przez dyrekcję Zespołu
Szkół nr 2 pomysł wyróżnienia
tych firm zasługuje na rozwinięcie
w latach następnych. Spośród kil-
kudziesięciu obecnych na spotka-
niu firm najdłuższą tradycją po-
chwalić się mogły dwa zakłady
stolarskie rodziny Wujców, naj-
krótszą natomiast - firma krawiec-
ka „Selena”. Tę ostatnią przedsta-
wiamy w poniższym numerze,
pierwszą opiszemy w numerze
następnym.

W okresie politycznej odwilży
po roku 1956 Władysław Gomuł-
ka pozwolił na otwieranie firm pry-
watnych. Skorzystali z tego pań-
stwo Urszula i Henryk Grządko-
wie, którzy założyli swoja firmę 18
marca 1957 roku. Wcześniej wyko-
nywanie tego zawodu było możli-
we tylko w ramach spółdzielni kra-
wieckiej, mieszczącej się początko-
wo na rynku. Spółdzielnia posia-
dała swoje punkty w Sulmierzy-
cach, Zdunach i Kobylinie. Wraz z
państwem Grządkami ze spół-
dzielni odeszło kilku innych zna-
nych krotoszyńskich krawców.
Działalność firmy obejmowała
odzież szytą na miarę, spełniającą
oczekiwania klientów indywidual-
nych, którzy wraz z zamówieniem
przynosili także swoje materiały.

Goście poznali historię Świa-
towego Dnia Książki i Praw Au-
torskich, a potem – na wzór hisz-
pańskich dam i rycerzy, panowie
wręczali paniom róże, a one im
książkę. Następnie wysłuchano
fragmentu książki Jarosława
Kreta „Moje Indie” - audiobooka
ze zbiorów biblioteki. Na zakoń-
czenie goście skorzystali z poby-
tu w książnicy i wypożyczyli
książki. Dla niektórych osób było
to związane z zapisaniem się to
biblioteki. Wszyscy podopieczni
ŚDS zostali również zaproszeni
na spotkanie z Tadeuszem Chu-
deckim, które odbędzie się 8
maja br.                                 (bewal)

Stypendia przyznane
W kwietniu najlepsi uczniowie krotoszyñskich gminnych szkó³ odebrali
stypendia za I pó³rocze roku szkolnego 2011/2012

ocen w poszczególnych prze-
działach, wynosi:
- od 5,80              - 350,00zł
- od 5,60 do 5,79  - 300,00zł
- od 5,40 do 5,59  - 250,00zł.
Wysokość stypendium dla
uczniów gimnazjów, finalistów
konkursów przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim, w po-
szczególnych przedziałach, wy-
nosi:
 - średnia 5,40 i więcej   - 500,00zł
 - średnia 5,20 do 5,39  - 450,00zł
 - średnia 5,19 do 4,81  - 300,00zł
 - średnia poniżej 4,80   - 250,00zł.

Wysokość stypendium dla
uczniów gimnazjów, przy
uwzględnieniu średniej ocen w
poszczególnych przedziałach,
wynosi:
- od 5,60             - 450,00zł
- od 5,4 do 5,59   - 400,00zł
- od 5,2 do 5,39   - 350,00zł.

Szczegółowy wykaz stypen-

dystów wraz z wysokością przy-
znanego świadczenia został za-
mieszczony na miejskiej stronie
internetowej. Uroczystość wrę-
czenia stypendiów odbyła się 12
kwietnia w auli Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Kroto-
szynie. W obecności dyrektorów
szkół dyplomy, będące potwier-
dzeniem przyznania stypendium,
wręczał uczniom wiceburmistrz
Ryszard Czuszke wspólnie z rad-
nymi: Mirosławem Gańką,
Krzysztofem Kierzkiem, Ryszar-
dem Łopaczykiem i Romanem
Olejnikiem.

Podczas uroczystości stypen-
dyści oraz zaproszeni goście
obejrzeli krótkie przedstawienie
w wykonaniu aktorów koła te-
atralnego Bez Sceny, prowadzo-
nego przez Beatę Polańską-Wiatr
przy Zespole Szkół nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi.         (arbot)

Firma z tradycjami
Kilka tygodni temu w muzeum odby³a siê uro-
czystoœæ uhonorowania krotoszyñskich firm
rodzinnych.

Państwo Grządkowie prowadzili
firmę do roku 1990. Wykształcili w
tym czasie 29 uczniów. W latach
1990-2010 firmę prowadził syn
Leszek z żoną Elżbietą, którzy wy-
kształcili już tylko czterech kraw-
ców. Firmę prowadziła właściwie
pani Elżbieta, Leszek, sam zajmu-
jąc się naprawą sprzętu RTV,
udzielił żonie wszystkich wymaga-
nych pełnomocnictw. Pani Elżbie-
ta ukończyła najpierw z wyróżnie-
niem szkołę zawodową, a następ-
nie technikum odzieżowe we Wro-
cławiu. Jest technikiem technolo-
gii odzieży ciężkiej. Od roku 2010
firmę prowadzi córka Sylwia, któ-
ra nadała firmie obecną nazwę. Po
maturze w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 ukończyła
dwuletnią policealną Szkołę Pro-
jektowania Ubioru we Wrocławiu,
zdobywając tytuł projektanta, sty-
listy ubioru.

Dziś studiuje wzornictwo na
Wyższej Szkole Umiejętności Spo-
łecznych w Poznaniu, a specjaliza-
cja, jaką obrała, to projektowanie
ubioru. Zakład przyjmuje różno-
rodne zlecenia, każda wykonana
w nim rzecz jest niepowtarzalna i
jedyna w swoim rodzaju. Wymaga
to ogromnej, wszechstronnej wie-
dzy i doskonałego wyposażenia
technicznego. Obecna właścicielka
potrafiła doskonale zadbać i o jed-
no, i o drugie.                 Jacek Kępa

Goœcili w bibliotece
24 kwietnia Krotoszyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ odwiedzili podopieczni
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie.
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Kilkanaścioro pracowników
krotoszyńskiego magistratu odby-
ło szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy. Zajęcia prowadził po-
siadający uprawnienia ratownika-
instruktora Łukasz Rabenda, któ-
ry w urzędzie zajmuje się sprawa-
mi BHP.

Sześciogodzinne szkolenie po-
dzielono na dwie części. Podczas
pierwszego ze spotkań instruktor
przekazał uczestnikom kursu pod-
stawowe informacje z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wiedzę teore-
tyczną można było sprawdzić na
zajęciach praktycznych. Układanie
poszkodowanego w pozycji bez-
piecznej, zakładanie opatrunków,

Udziel¹ pomocy
pomoc przy zadławieniu, omdleniu
czy napadzie padaczkowym to tyl-
ko niektóre z przećwiczonych sy-
tuacji. Na fantomach niemowlęcia
i osoby dorosłej urzędnicy uczyli
się prowadzić resuscytację krąże-
niowo-oddechową. Szkolenie za-
kończył test sprawdzający wiedzę
uczestników kursu.

W Urzędzie Miejskim do chwi-
li obecnej zostało przeszkolonych
31 urzędników. We wszystkich bu-
dynkach urzędu są teraz osoby,
które potrafią udzielić pierwszej
pomocy, jeżeli zajdzie taka potrze-
ba. Petenci przebywający w urzę-
dzie mogą więc czuć się bezpiecz-
ni.

(mm)
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Piętnaście lat
temu, 6 września 1997
roku, władze obu
miast podpisały ofi-
cjalne porozumienie o
partnerstwie. I jak
przypomniał bur-
mistrz Julian Jokś na
uroczystym spotkaniu
jubileuszowym - które
odbyło się 20 kwietnia
br. w naszym urzędzie
miejskim - przez lata
wzajemnej wymiany
kulturalnej, sportowej
i porównywania do-
świadczeń w różnych
dziedzinach poznali-
śmy się już dość do-
brze, bo Dierdorf od-
wiedziło już około ty-
siąca krotoszynian, a
ośmiuset tamtejszych mieszkań-
ców zwiedziło nasze miasto.

W jubileuszowym spotkaniu w
urzędzie uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych
obu miast. Stronę niemiecką re-
prezentowali przede wszystkim:
aktualny burmistrz Dierdorfu
Bernd Benner i jego następca
Horst Rasbach, była burmistrz
Rosi Schneider, szefowa Koła

Przyjaciół Dierdorf-Krotoszyn
Kamila Paterek-Riedrich, obecni
byli także pozostali członkowie
delegacji, która przybywała przez
trzy dni w naszym mieście. Kro-
toszyn reprezentowali: burmistrz
Julian Jokś, jego zastępca Ry-
szard Czuszke, przewodnicząca
Rady Miejskiej Zofia Jamka, do-
tychczasowa sekretarz gminy Ur-
szula Tomaszewska i jej następ-

czyni Beata Pospiech, na-
czelnik wydziału promo-
cji dr Jacek Kępa oraz
radni-szefowie komisji stałych:
Krzysztof Kierzek, Mirosław Gań-
ko i Bronisław Kaczmarek. Bur-
mistrz Julian Jokś przedstawił
krótkie i treściwe podsumowanie
wieloletniej współpracy Krotoszy-
na i Dierdorfu, dziękując też
imiennie osobom, które szczegól-

10-lecie istnienia obchodził
Krotoszyński Klub Seniora
„Pogodni” działający przy Za-
rządzie Rejonowym Polskiego
Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Krotoszynie.

Uroczystość jubileuszowa
odbyła się 16 kwietnia w ko-
bierskiej sali „Słoneczna”. W
części oficjalnej wspomniano
okoliczności powstania klubu,

omówiono również 10-letnią
działalność. W części artystycz-
nej zaprezentował się zespół
śpiewaczy „Pogodni” pod kie-
rownictwem Stanisława Adam-
czaka.

Podczas uroczystości senio-
rzy, zaśpiewali piosenkę o Kro-
toszynie, do której ułożyli wła-
sny tekst.  Po części artystycz-
nej przyszedł czas na życzenia

dla jubilatów, które goście
składali na ręce szefowej
klubu Czesławy Biniek.
Życzenia złożyła również
Zofia Jamka, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Kroto-
szynie i burmistrz Julian
Jokś. W uroczystości jubile-
uszowej w „Słonecznej”
uczestniczyło140 osób.
                                       (mm)

Kilka dni przed Wielkanocą
pracownicy przedszkola Maciuś
przygotowali śniadanie wielka-
nocne dla wszystkich dzieci oraz
personelu. Każda grupa przygo-
towała w swojej sali dekorację
stołów, natomiast panie kuchar-
ki - tradycyjne potrawy wielka-
nocne. Z ich symbolicznym zna-
czeniem dzieci zapoznały się
wcześniej na zajęciach. Przed
rozpoczęciem posiłku każdą gru-
pę odwiedziła dyrektor przed-
szkola, składając wszystkim
życzenia. Ku ogromnej radości
przedszkolaków po śniadaniu
pojawił się sympatyczny zają-
czek. Okazało się, że sprytnie
ukrył dzieciom koszyczki pełne

niespodzianek w sali. Szukanie
ich sprawiło wiele radości.

Podobnie było w Bajce, gdzie
na kilka dni przed Wielkanocą,
swoją wizytę w przedszkolu za-
powiedział zajączek wielkanoc-
ny. Dzieci czekały na niego z nie-
cierpliwością, przygotowując
różne dekoracje i pisanki. Wizy-
tę zajączka poprzedziło uroczy-
ste śniadanie wielkanocne przy
jednym stole. Nie zabrakło tra-
dycyjnego jajka, kiełbasy oraz
baby wielkanocnej. Po śniadaniu
okazało się, że zajączek ukrył
upominki dla dzieci na terenie
przedszkola. Odnajdywanie ich
przerodziło się w wesołą zaba-
wę.                                       (p7, p3)

Jubileusz wspó³pracy z Dierdorfem
Ponad 30 lat temu mieszkañcy Krotoszyna nawi¹zali wspó³pracê z niemieckim Dierdorfem. Pocz¹tkowo by³y to g³ównie
kontakty szkó³ z obu miast: krotoszyñskiego I LO i Gimnazjum z Dierdorfu. Z czasem objê³y one tak¿e inne szko³y i œrodo-
wisko pozaoœwiatowe, choæ wymienne wyjazdy uczniów s¹ nadal sta³ym elementem wspó³pracuj¹cy miast.

nie się jej przysłużyły. Po-
tem o minionych latach
mówił burmistrz niemiec-
kiego miasta Bernd Ben-
ner, także dziękując naj-
bardziej aktywnym na tym
polu.

Po oficjalnych wystą-
pieniach strony obdarowa-
ły się wzajemnie okolicz-
nościowymi upominkami.
Burmistrz Benner wręczył

gospodarzowi naszego miasta
m.in. ceramiczną paterę z pa-
miątkowym napisem, która
wkrótce zawiśnie na jednej ze
ścian w urzędzie.
Dzień później delegacja z Dier-
dorfu uczestniczyła w uroczysto-
ści nadania imienia rondu w po-

bliżu Jeziora Odrzykowskiego, u
zbiegu ulic Wiśniowej, Zielonej,
Spartańskiej i Sportowej. Dla
upamiętnienia naszych wielolet-
nich i dobrych kontaktów miejsce
to będzie odtąd  nosiło nazwę nie-
mieckiego miasta. Warto przy
tym pamiętać, że już  od 2000
roku jedna z ulic w Dierdorfie na
cześć naszego miasta nosi mia-
no Krotoszyner Ring.

Ponieważ na symbol naszej
współpracy z Dierdorfem wybra-
no volkswagena garbusa i to jego
charakterystyczna, łatwo rozpo-
znawalna sylwetka stanęła na
rondzie, nie obyło się podczas
spotkania bez nawiązań do pro-
dukcji tego samochodu. Burmistrz
Benner podkreślił, że przez wiele
lat taśmy montażowe fabryk
Volkswagena zdążyło opuścić po-
nad 21 mln garbusów. Tej uwagi
jak i innych ciekawostek o nie-
mieckiej motoryzacji wysłuchał z
uwagą specjalnie na tę okazję za-
proszony przedstawiciel fabryki
Volkswagen Poznań Piotr Kaź-
mierczak.

Projekt konstrukcji ustawio-
nej na naszym rondzie opracował
plastyk z Dierdorfu Axel Riedrich.

(eliz)

Pogodni od 10 lat Œniadanie z zaj¹czkiem
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Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, któremu przewodni-
czył prezes Franciszek Marsza-
łek, zakończyło czteroletnią ka-
dencję władz Stowarzyszenia.
Zebrani wysłuchali sprawozda-
nia z działalności zarządu oraz
sprawozdania komisji rewizyj-
nej, oba za 2011, po czym udzie-
lili absolutorium władzom sto-
warzyszenia.

Następnie dokonano wyboru
nowych władz. W wyniku głoso-
wania w skład Zarządu Stowa-
rzyszenia weszli: Franciszek
Marszałek - prezes, Jacek Bart-

13 kwietnia w galerii Refek-
tarz krotoszynianie spotkali się
z wyjątkową postacią świata fo-
tografii lotniczej - Sławkiem
HESJĄ Krajniewskim.

Autor zaprezentował swoje
zdjęcia, opowiadając jednocze-
śnie o tajnikach ich powstawa-
nia, przeżyciach i sytuacjach, ja-
kie napotyka się, wędrując z
aparatem w poszukiwaniu do-
brych ujęć. „Odloty Hesji” to fo-
tografie lotnicze wykonane w la-
tach 2004-2010, które w galerii
można było oglądać do końca

W przeglądzie wystąpiły ze-
społy z Czerwonaka k. Poznania,
Oleśnicy, Milicza, Kobierna, Ku-
klinowa, Pogorzeli, Rozdrażewa,
Krotoszyna i Koźmina Wlkp. Po-
pisy piosenkarskie oceniało jury
w składzie: Ewa Bukowska –
przewodnicząca, Karol Kaj i Ry-
szard Belak.

Grand Prix przeglądu jury
przyznało zespołowi z Czerwo-
naka. Pierwsze miejsce zajął ze-
spół UTW z Milicza, drugie wy-
śpiewał "Jawor" z Pogorzeli, trze-
cie przyznano Elżbiecie Gasztce
z krotoszńskiego Stowarzysze-
nia Razem. Przyznano też wy-
różnienia:  Zespołowi Rodzinne-
mu Ilony Krysztofowicz-Król z
Rozdrażewa oraz Annie Lewan-
dowskiej, akompaniatorce soli-
stów i zespołu Razem.

Organizatorami byli: Stowa-

Granice miasta żołnierze
przekroczyli około godz. 13.00.
Pałeczkę z rąk chorążego Da-
niela Sienkiewicza, kapitana
sztafety, odebrał na krotoszyń-
skim rynku Franciszek Marsza-
łek, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i dyrektor
departamentu krotoszyńskiego
magistratu.

Sztafetę zorganizowali po
raz drugi żołnierze żagańskiej
34. Brygady Kawalerii Pancer-
nej, którą gen. Buk dowodził w
latach 2002-2005. Trasa biegu
wiedzie ze Spały, gdzie znajdu-
je się grób generała, do Żaga-

Sztafeta Buka
16 kwietnia dotarli do Krotoszyna uczestnicy sztafety organizowanej
dla uczczenia pamiêci gen. broni Tadeusza Buka, dowódcy Wojsk L¹do-
wych, który zgin¹³ w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem.

nia, w którym w 1984 roku Buk
rozpoczął przygodę z wojskiem.
Po raz kolejny na trasie żołnier-
skiej sztafety znalazł się Kroto-
szyn. W każdym z miast, będą-
cych przystankami dla biegaczy,
organizowane są spotkania,
podczas których  żołnierze
przedstawiają sylwetkę genera-
ła Buka i promują Wojsko Pol-
skie.

Jeszcze tego samego dnia
żołnierze spotkali się z burmi-
strzem Julianem Joksiem. W
spotkaniu uczestniczyli rów-
nież: szef Straży Miejskiej Wal-
demar Wujczyk, naczelnik Wy-

działu Promocji, Przedsiębior-
czości i Integracji Europejskiej
Jacek Kępa, zastępca naczelni-
ka Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych Jerzy Janicki, rad-
ny Krzysztof Kasprzak i pra-
cownik WOiSS Roman Wosiek.
Żołnierze wyjaśnili zebranym
ideę sztafety, podzielili się wspo-
mnieniami z ubiegłorocznego
biegu, rozmawiano również o
generale Buku. Pod koniec spo-
tkania wręczyli burmistrzowi
medal pamiątkowy sztafety. Bie-
gacze otrzymali pamiątki z Kro-
toszyna.

Następnego dnia w Muzeum

Nowe w³adze LGD
4 kwietnia odby³o siê VIII Walne Zebranie
Cz³onków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
³ania „Okno Po³udniowej Wielkopolski”.

czak –wiceprezes; Zbigniew Do-
lata – wiceprezes, Bolesław Bor-
kowski – skarbnik, Joanna Ptak
– sekretarz, Tomasz Chudy, Ar-
kadiusz Gmerek, Krzysztof
Kaczmarek, Idzi Kalinowski,
Mariusz Kaźmierczak, Łukasz
Krzywda, Barbara Pohl, Piotr
Rokicki. Nowy skład Komisji
Rewizyjne przedstawia się na-
stępująco: Halina Kądziela –
przewodnicząca. Marcin Giba-
siewicz – wiceprzewodniczący,
Jadwiga Mogiełka, Maria Wygra-
lak, Teresa Sosińska.

(kam)

kwietnia. Organizatorem wysta-
wy był Krotoszyński Ośrodek
Kultury raz galeria Refektarz.

Dzięki uprzejmości Pawła
Kaczmarka z zarządu Ostrow-
skiego Aeroklubu wystawę
uatrakcyjnił pokaz szybowców.
Od godz. 12.00 do 18.00 na Ryn-
ku dumnie prezentowały się dwa
statki powietrzne, o których opo-
wiadali piloci Aeroklubu. Naj-
młodsi (i nie tylko) mogli zasiąść
za sterami i sprawdzić, jak wy-
gląda świat z kabiny pilota.

(as)

Piosenki w bibliotece
9 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê III Powiato-
wy Przegl¹d Piosenki Polskiej lat 60 - 80.

rzyszenie Razem Krotoszyn i
KBP. Organizatorzy dziękują
sponsorom za pomoc w organiza-
cji imprezy: Zakładowi Fotogra-
ficznemu Fuji Pawła Kasprzaka,

Firmie Bolsius Polska Sp. z o.o.,
Marii Bielawskiej i SKOK Jaworz-
no, którego przedstawicielki wy-
stąpiły z krótką prelekcją o dzia-
łalności Banku.                       (kbp)

Regionalnym żołnierze spotka-
li się z młodzieżą. O generale,
wojsku oraz 34 BKP i 11 Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pancer-
nej opowiadał zebranym Woj-
ciech Ziółkowski z 34. BKP w
Żaganiu. Mówił ciekawie, przy-
wołując z pamięci sytuacje z
życia generała, wtrącając aneg-
doty. Uzupełnieniem jego słów
była prezentacja multimedial-
na. Zgromadzeni w muzeum
obejrzeli również film o Żaga-
niu. Pamiątkowy medal sztafe-
ty oraz dyplom otrzymała ku-
stosz Helena Kasperska. Dy-
plom i koszulkę sztafety otrzy-
mał również Roman Wosiek.
Uczestnikom spotkania rozda-

no foldery informacyjne.
Start sztafety w kierunku Rawi-
cza poprzedziło zapalenie zni-
czy pod pomnikiem 6 Pułku Ar-
tylerii Lekkiej i pamiątkowe
zdjęcie z młodzieżą.  Chwilę
przed startem pałeczkę sztafe-
ty z rąk Franciszka Marszałka
odebrał radny Kasprzak, który
wraz z kolegami z KS Krotosz
towarzyszył żołnierzom w bie-
gu do Baszkowa. Tam przeka-
zał pałeczkę kapitanowi sztafe-
ty.

Zakończenie biegu planowa-
ne jest 20 kwietnia w Żaganiu,
w dniu uroczystości związanych
ze świętem 34 BKP.

 (mm)

Fotografie lotnicze
i szybowce
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Pocz¹wszy od pierwszego numeru (z po-
przedniego miesi¹ca),  „Informacje Samorz¹-
dowe” s¹ dostêpne dla wszystkich w sklepach
na terenie miasta i wsi. Zmieniliœmy zasady dys-
trybucji miesiêcznika samorz¹dowego. Ka¿dy
mieszkaniec miasta zainteresowany przeczyta-
niem pisma znajdzie je w którymœ z pobliskich
sklepów. System taki jest stosowany ju¿ od
dwóch lat na wsiach, ich mieszkañcy odbieraj¹
„Informacje Samorz¹dowe” u so³tysa lub w
sklepie. Teraz tak¿e mieszkañcy miasta znajd¹
ka¿de wydanie w jednym z oko³o siedemdzie-
siêciu, wiêkszych lub mniejszych, punktów han-
dlowych w Krotoszynie. Tym samym rezygnu-
jemy z rozdzielania kolejnych wydañ na dwie
czêœci miasta i gminy, ka¿de wydanie bêdzie
rozprowadzane równomiernie po ca³ej gminie.
Przypominamy, ¿e „Informacje Samorz¹dowe”
s¹ miesiêcznikiem bezp³atnym. Nie zamieszcza-
my w nim reklam i og³oszeñ p³atnych ani ta-
kich, które mog³yby sugerowaæ, ¿e s¹ komer-
cyjnymi. Zawarte w wydaniu teksty odnosz¹ siê
do wydarzeñ z minionego miesi¹ca, z wieloma
z nich osoby korzystaj¹ce z internetu zd¹¿y³y
siê zapoznaæ na internetowej stronie miejskiej.
Pismo ma charakter czysto informacyjny, tek-
sty staramy siê  przygotowaæ w bezstronny

sposób.

Sklepy, do których dostarczamy
"Informacje Samorz¹dowe":

1. Kiosk, ul. Piastowska, naprzeciw Poczty
2. Sklep PSS, ul. Mickiewicza
3. Sklep PSS, ul. Sienkiewicza
4. Ciastkarnia, Brykczyñski, ul. Floriañska
5. Sklep GS, targowisko
6. Sklep, Rawicka 26
7. Sklep, Klonowicza
8. Market Ewa, Rynek
9. Sklep PSS, Rynek
10. Sklep PSS, ul. Konstytucji 3 Maja
11. Sklep Joasia, ul. Kobyliñska 19
12. Sklep PSS, ul. Grudzielskiego
13. Sklep spo¿ywczy, ul. Spokojna 54
14. Market Lewiatan, ul. Osadnicza 44
15. Market Lewiatan, ul.Grudzielskiego 45
16. ¯abka, Rynek 33
17. Sklep, ul. Rawicka 10
18. Tomix Kolporter, Rynek 1
19. Sklep, szosa Benicka 19
20. Bufet, szpital
21.Waldi, ul. Farna 7
22. Waldi, ul. Zdunowska 34
23. Sklep, ul. Zdunowska 10
24. Sklep, ul. Kaliska 2
25. Sklep, Rynek 3
26. Ciastkarnia Brykczyñski, ul. Sienkiewicza,
ko³o Lidla
27. Sklep, ul. Rawicka 22/4
28. Ruch, ul. Zdunowska
29. Sklep, ul. £¹kowa
30. Sklep, szosa Benicka 20
31. Warzywniak, ul. Mickiewicza, rampa
32. ¯abka, ul. Ogrodowskiego
33. Sklep, ul. Wielkopolska 1
34. Sklep S³owik, ul. S³owiañska
35. Ciastkarnia Brykczyñski, al. Powstañców
36. Ciastkarnia Brykczyñski, ul. KoŸmiñska
37. Sklep GS, ul. Przemys³owa
38. Sklep, ul. Mas³owskiego 15
39. Sklep GS, Bukówko, ul. Zdunowska
40. Stacja Petrol, ul. Zdunowska 160
41. Sklep, ul. Urbanowiczówny
42. Sklep, ul. KoŸmiñska obok Maximy
43. Sklep, ul. Lelewela 6
44. Sklep Kaczmarek i Syn, ul. Promienista 1
45. Sklep, ul. Kopieczki
46. Sklep, ul. KoŸmiñska
47. Market Intermarche
48. Sklep naprzeciw ¯abki, ul. 23 Stycznia
49. ¯abka, ul. 23 Stycznia
50. Sklep GS, ul. Raszkowska 20
51. Sklep, ul. Ogrodowskiego 20
52. Market EKO, naprzeciw Starostwa
53. Sklep PSS, ul. Bolewskiego
54. Sklep, pl. Szkolny 5
55. Sklep, ul. KoŸmiñska 19, skrzy¿owanie
ze S³odow¹
56. Market Lewiatan, ul. KoŸmiñska
57. Market Lewiatan, ul. Ostrowska
58. Sklep, aleja Powstañców Wlkp.
59. Sklep, ul. Kozala 20
60. Piekarnia Smak, ul. Bolewskiego 33
61. Sklep Skorpion, ul. Sienkiewicza, naprze-
ciw S¹du
62. PHU Maciuœ, al. Powst. Wlkp. 60
63. Domek Chleba, ul. T. Koœciuszki
64. Sklep miêsny, ul. T. Koœciuszki.
65. P³ywalnia Wodnik.
66. Portiernia Mahle
67. Sklep, ul. KoŸmiñska
68. Sklep, ul. KoŸmiñska
69. Sklep, ul. Sienkiewicza, skrzy¿owanie
z ul. Mickiewicza
70. Sklep, ul. Zdunowska, ko³o sklepu miê-
snego.

„Informacje”

znajdziesz w sklepie

12 kwietnia w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkade-
go Fiedlera odbył się Powiatowy
Konkurs Czytelniczy „Bolesław
Prus – życie i twórczość” w 100.
rocznicę śmierci jednego z najwy-
bitniejszych pisarzy polskiego po-
zytywizmu.
Wzięło w nim udział 23 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu krotoszyńskiego. Konkurs
polegał na rozwiązaniu testu
składającego się z 30 pytań doty-
czących biografii i twórczości pi-
sarza oraz znajomości powieści
Lalka. Można było zdobyć mak-
symalnie 43 punkty. W przerwie
uczestnicy obejrzeli prezentację
na temat czytania i działalności
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej, przygotowaną przez
Annę Sobczak.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Barbara Suliga, Jerzy Janic-
ki, Waldemar Wronecki, Ewa Bu-
kowska, Krystyna Talaga po

sprawdzeniu prac przyznała 3 na-
grody główne oraz 5 wyróżnień.
Nagrody główne otrzymali:

I miejsce – Edyta Kawka - 37 pkt. –
I LO Krotoszyn
II miejsce – Katarzyna Majchrzak
– 36 pkt. – I LO Krotoszyn
III miejsce – Paulina Grochowska
– 34 pkt. – ZSP nr 1 Krotoszyn
Wyróżnienia otrzymali: Krystyna
Białkowska – ZSP nr 1 Krotoszyn;

Jako organizatorzy Stowa-
rzyszenie Twoja Alternatywa i
Krotoszyński Ośrodek Kultury
wyciągnęliśmy również wnioski
z poprzedniej edycji tak, aby
maksymalnie pomóc finalistom
i uatrakcyjnić widowisko.

Eliminacje okazały się du-
żym sukcesem, kolejne trzy ty-
godnie organizatorzy i finaliści
praktycznie poświęcili przygoto-
waniom do finału. Spotkania,
warsztaty, nagrania, zdjęcia i
dziesiątki rozmów, mnóstwo
emocji, a nade wszystko trenin-
gi i próby. Niektóre w środku
nocy, inne od wczesnego ranka,
kilka dziennie, czasem jedna
próba kończyła się w Rivendel-
lu i już ktoś biegł na salę bale-
tową do KOKu. Niesamowite po-
łączenie pasji, zaangażowania,
radości pomieszanej ze zmęcze-
niem stało się przepisem na uda-
ny finał. Organizacją przedsię-
wzięcia, które obejrzeliśmy,
zajął się ogromny sztab ludzi
niewidoczny na scenie. Powsta-
ły zespoły: sekretariatu, obsłu-
gi scenicznej, hostess wraz z fry-
zjerami i stylistami, nagłośnie-
nia i oświetlenia, zespół mediów,
grupa teatralna, sędziowie i
oczywiście współpraca ze spon-
sorami. Wszystko było w rękach
dwóch głównych organizatorów
Krzysztofa Manisty ze Stowarzy-
szenia Twoja Alternatywa i Li-
dii Saracen z KOK-u. Dziękuje-
my wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji Krotoszyńskich
Talentów, widzom, sponsorom a
przede wszystkim samym fina-

listom.
Przedsięwzięcie finansowane

było w ramach projektu Stowa-
rzyszenia Twoja Alternatywa fi-
nansowanego przez Urząd Miej-
ski w Krotoszynie oraz ze środ-
ków Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury.

Laureaci
Jury w składzie: Patryk Serafi-
niak, Marek Olejnik, Jakub Ma-
lik, Ilona Volianyk, Michał Czy-
żewski zadecydowało nagrodzić
następujące prezentacje:
Grand Prix, ufundowana przez
Urząd Miejski w Krotoszynie –
Patronat Burmistrza Krotoszy-
na: Mateusz Gasztyk, Tomasz
Wiśniewski – taniec

Dodatkowe nagrody
Nagroda Osobowość, ufundowa-
na przez Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe FERRUM: Paweł
Małecki i Tomasz Dopierała –
utwór hip-hop
Nagrody Publiczności ufundowa-
ła firma JotKel: Mateusz Gasz-
tyk, Tomasz Wiśniewski – taniec
Nagroda Internautów, ufundo-
wana przez Zakład Teomina: ze-
spół „Jest koniec!” Sara Pawlik,
Patrycja Golka, Marta Machow-
ska, Zuzia Pernak

Nagroda dla Publiczności,
ufundowana przez SKOK Ja-
worzno trafiła do osoby z widow-
ni, która brała udział w głosowa-
niu na laureata Nagrody Publicz-
ności.

Tegoroczne dożynki powia-
towe odbędą się 2 września na
krotoszyńskim stadionie.
Rozpocznie je msza święta w
kościele pw. św. Jana Chrzcicie-
la, po której spod kościoła wy-
ruszy na stadion korowód do-
żynkowy. Tam odbędzie się naj-
pierw pokaz jazdy konnej w wy-
konaniu stowarzyszenia Rodzi-
na Ułańska, a następnie część
obrzędowa. Po jej zakończeniu
usłyszymy zespoły muzyczne,
kabaretowe, będziemy też
świadkami pokazu kulinarnego
w wykonaniu VIP-ów i Karola
Okrasy. Dożynkowy wieczór
uprzyjemni występ znanej
gwiazdy.

Uroczystościom towarzyszyć
będą stoiska kulinarne kół go-
spodyń wiejskich i promocji
zdrowia, wystawa zwierząt ho-
dowlanych, prezentacja firm pa-
szowych, strzelectwo oraz weso-
łe miasteczko.                    (jakep)

Krotoszyñskie Talenty

Œwiêto plonów
we wrzeœniuPotyczki z Lalk¹

Anna Koronna - ZSP nr 2 Kroto-
szyn; Joanna Proszkiewicz - ZSP
nr 2 Krotoszyn; Roma Czubak -
ZSP nr 1 Krotoszyn; Marzena Ta-
laga - ZSP nr 1 Krotoszyn.

Laureaci otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Kroto-
szynie, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy.                                    (kbp)

Krotoszyñskie Talenty odby³y siê ju¿ po raz drugi i zapowiada³y siê doœæ skromnie. Jednak entu-
zjazm uczestników podgrza³ atmosferê, a z ka¿dym dniem pojawia³y siê nowe pomys³y i kolejne
osoby chêtne do pomocy.

Nagroda Najlepsza Stylizacja,
ufundowana przez Salon Fry-
zjerski „Gio Rico” – Zuzanna
Pernak z zespołu „Jest koniec!”
Nagrody dla wszystkich uczest-
ników ufundowali: Sklep Kompu-
terowy „Soft”, Sklep Elektrycz-
ny Saracen; ponadto sponsorem
był Park Przygód w Ostrowie
Wlkp. - Miejski Zakład Zieleni.
Partnerzy: Portal e-powiat24.pl
realizator relacji na żywo w In-
ternecie; Zakład Fryzjerski Uro-
da Expres ze Zdun; Zakład Fry-
zjerski Karolina Horyza; Firma
Surtex Adrianna i Robert Buliń-
scy; Pani Monika Kwiatkowska;
Chic Style Zduny Jakub Kubicki
i Patryk Kubicki.

Krzysztof Manista
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W dniach od  13 do 15 kwiet-
nia w Karolewie (woj. warmiń-
sko-mazurskie) odbyły się Mi-
strzostwa Polski Zrzeszenia LZS
Juniorów oraz Kadetów w Zapa-
sach w Stylu Wolnym. W zawo-
dach wzięło udział około 200 za-
paśników z całej Polski. Bardzo
dobrze spisali się zawodnicy
krotoszyńskiego Ceramika, któ-
rzy wrócili do domu z czterema
medalami.

Klienci przebywający w tym
czasie na basenie mogli wykonać
swój pierwszy wdech pod po-
wierzchnią wody gratis. Instruk-
torzy wyjaśniali arkana sztuki
nurkowej zainteresowanym oso-
bom. Drugie spotkanie adreso-
wane było do osób niepełno-
sprawnych. Wszyscy będący na
hali basenowej mogli skorzystać
z okazji i popływać w sprzęcie
pod wodą.

Pokaz cieszyły się dużym za-
interesowaniem, dlatego też w
maju zorganizowany zostanie
kolejne spotkanie, na którym
będzie możliwość wykonania
zdjęć podwodnych.

Pokaz przeprowadziła firma
Wielkopolskie Centrum Działal-
ności Podwodnej „DIVER”.

(wod)

21 kwietnia w Żerkowie
ośmioro uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Krotoszynie uczest-
niczyło w finale Wojewódzkim Mi-
strzostw Wielkopolski w indywi-
dualnych biegach przełajowych
chłopców i dziewcząt.

Zawody rozgrywano na dy-
stansie ok. 1200 m w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: rocznik
1999 oraz rocznik 2000 i młodsi.
W grupie dziewcząt rocznika
1999 wystartowały łącznie 142
zawodniczki.

Karolina Drygas zajęła 39.

Sukcesem zakończył się
udział reprezentantów kroto-
szyńskiej siódemki w wielkopol-
skim finale siatkówki chłopców w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej 2011/2012. Prawo udziału w
finale, który odbył się w dniu 17
kwietnia w Nowym Tomyślu, uzy-
skało osiem najlepszych zespo-
łów z etapów rejonowych - byłych
województw.
Walka toczyła się nie tylko o me-
dale mistrzostw Wielkopolski, ale
także o awans do krajowego fi-
nału. Finał wojewódzki oficjalnie
otworzył burmistrz Nowego To-
myśla Henryk Helwing.

Zespoły zostały rozlosowane
do dwóch grup, gdzie systemem
pucharowym wyłoniono tych,
którzy w następnym etapie grali
o miejsca. Krotoszynianie znaleź-
li się w grupie B wraz z mistrzem
rejonu konińskiego SP Ostrowi-
te, mistrzem rejonu poznańskie-
go – portową SP 29 Poznań oraz
mistrzem rejonu poznańskiego
zachodniego- SP Jabłonna.

Mecz z siatkarzami z Jabłon-
ny przyniósł wygraną 2:0
(25:6,25:8), co przy obowiązują-
cym systemie rozgrywania tur-
nieju finałowego oznaczał awans
do czołowej czwórki. Kolejnym
przeciwnikiem był zespół SP
Ostrowite. Podopieczni Piotra
Robakowskiego grali skutecznie
w obronie, umiejętnie kontrując,
powiększali przewagę. Spotkanie
zakończyło się zdecydowanym
zwycięstwem krotoszynian 2:0
(25:13,25:10).

30 maja o godzinie 9.00 w
Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie
odbędzie się III Powiatowy Kon-
kurs Dziennikarski dla Dzieci i
Młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjal-
nych.

Do udziału w konkursie orga-
nizatorzy zapraszają wszystkie
szkolne redakcje, które chciały-
by zaprezentować swoje czaso-
pismo i porównać je z innymi,
oraz młodych dziennikarzy, któ-
rzy są gotowi poddać pod ocenę
jurorów własne teksty opubliko-
wane w szkolnych pisemkach.

Z³oty medal dla siatkarzy
Siatkarze krotoszyñskiej siódemki zostali z³otymi medalistami mi-
strzostw Wielkopolski.

Rywalem naszych chłopców w
walce o wielkopolskie złoto oka-
zał się zespół gospodarzy SP 2
Nowy Tomyśl. Był to więc pojedy-
nek ubiegłorocznego wicemistrza
z mistrzem Wielkopolski. Wygra-
li krotoszynianie, zwyciężając w
dwóch setach do 21 i do 10. Po
rocznej przerwie odzyskali tytuł
najlepszej drużyny szkolnej w
Wielkopolsce.

Sukces zespołu z Krotoszyna
był szeroko komentowany, w skła-
dzie naszej drużyny aż pięciu na
dziesięciu zawodników było o rok
młodszych od rywali. Mimo róż-
nicy wieku i warunków fizycznych
zespół krotoszyńskiej siódemki
okazał się najlepszy w Wielkopol-
sce i awansował do finału Mi-
strzostw Polski, który odbędzie

się w dniach 7- 10 czerwca w Głu-
chołazach.

W czasie ceremonii zakoń-
czenia imprezy nagrodzono rów-
nież wyróżniających się zawod-
ników. Statuetkę najlepszego za-
wodnika zespołu odebrał w ze-
spole krotoszyńskim Dawid Sa-
sin. Najlepiej broniącym okazał
się Kacper Kostka, statuetka
MVP turnieju powędrowała do
Patryka Foltynowicza.

Skład drużyny SP 7 Kroto-
szyn: Piotr Cwojdziński, Patryk
Foltynowicz, Bartłomiej Kaik,
Kacper Kostka, Dawid Sasin,
Mateusz Bochyński, Jakub Zaj-
del, Kacper Grześkowiak, Jakub
Sobkowiak, Adrian Klonowski,
Daniel Pomirski; trener Piotr
Robakowski.                           (pior)

Kacper by³ trzeci

4 medale dla Ceramika

Grupa wiekowa – kadet

76 kg – II miejsce Dawid Setec-
ki, Sulmierzyce
85 kg – II miejsce Miłosz Cału-
jek, Krotoszyn
Grupa wiekowa – junior

74 kg - II miejsce Mateusz Wojt-
kowski, Sulmierzyce
96 kg - I miejsce Adam Filipczak,
Sulmierzyce

(rafpat)

Nurkowanie
na Wodniku

Dziennikarze zmierz¹ si³y
Czekają na nich atrakcyjne na-
grody, a w trakcie obrad komisji
konkursowej- ciekawe warszta-
ty dziennikarskie.

Regulamin oraz karta zgło-
szenia dostępne są na stronie in-
ternetowej Zespołu Szkół nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie: www.zs2.kroto-
szyn.pl Zgłoszenia należy
przesłać do 20 maja br. na adres:
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, pl. Szkolny 19,
63-700 Krotoszyn, tel/faks (62)
725 26 78, e-mail: sp3@kroto-
szyn.pl

ZS2zOI

Drogiej Kole¿ance Alicji
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu z powodu

œmierci Taty

Œp. Józefa Paterka

sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ

i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

„¯yjesz i ¿yæ bêdziesz,
dopóki ¿yjesz w nas”

Drogiemu Koledze Antoniemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu

z powodu œmierci ¯ony

Œp. Gertrudy Augustyniak

sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ

i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

„¯yjesz i ¿yæ bêdziesz,
dopóki ¿yjesz w nas”

miejsce, Wiktoria Kliś – 69. W gru-
pie chłopców rocznika 1999 po-
biegło 146 sportowców. Krzysztof
Dymarski zakończył bieg na 22.
pozycji. Dobrze wypadli także:
Kamil Frąckowiak, który zajął 36.
miejsce, i Dominik Piwowar –
miejsce 76. Życiowy sukces od-
niósł uczeń klasy sportowej Va
Kacper Pinkowski, zdobywając w
pięknym stylu III miejsce i brązo-
wy medal Mistrzostw Wielkopol-
ski w indywidualnych biegach
przełajowych.

(makalu)

W dniach 4 marca i
5 kwietnia 2012 r. na
krytej p³ywalni Wod-
nik odby³ siê pokaz
nurkowania.
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