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W niedzielê 16 wrzeœnia rondo W³adys³awa
Rybakowskiego uroczyœcie otrzyma³o swoj¹
nazwê.

14 września uczniowie Zespołu Szkół w Chwalisze-
wie jak co roku włączyli się w akcję „Sprzątanie
świata”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem
„Kocham, lubię, szanuję….nie śmiecę”. Młodzież
pod opieką nauczycieli zbierała śmieci porzucone
na drogach i poboczach oraz na miejscowym bo-
isku.                                                                       (ilka)

Dwaj krotoszyńscy strażnicy miejscy zmienili dystynk-
cje na pagonach swoich mundurów. Burmistrz awan-
sował Marcina Hadrysia i Pawła Mayera ze stopnia
starszego strażnika na młodszego specjalistę. Nomi-
nację strażnicy odebrali w obchodzonym 29 sierpnia
Dniu Straży Miejskiej.                                                                      (mm)
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20 września podczas
wspólnego posiedzenia komi-
sji stałych Rady Miejskiej za-
łożenia „Strategii promocji
Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2012-2020” omówił Alek-
sander Sikora, szef wrocław-
skiej firmy Metamorphosis.

Nad ostatecznym kształ-
tem strategii firma ta praco-
wała przez 10 miesięcy wspól-
nie  z powołanym Zespołem
Marki Krotoszyn w skład którego weszli  radni, przed-
siębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz pracownicy urzędu. Po prezentacji wywiązała się
dyskusja. Na pytania radnych odpowiadali Aleksander
Sikora, wiceburmistrz Ryszard Czuszke, Franciszek
Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej
oraz Jacek Kępa, naczelnik Wydziału Promocji, Przed-
siębiorczości i Integracji Europejskiej.

Prace nad strategią rozpoczęły się pod koniec ubie-
głego roku. Był to jeden z punktów realizowanego w kro-
toszyńskim urzędzie od września 2010 r projektu „Pro-
fesjonalne e-URZADzanie” (współfinansowanego ze
środków unijnych). Głównym celem strategii jest inte-
gracja mieszkańców miasta i gminy wokół idei ruchu
sąsiedzkiego.

Strategia na komisjach



2

8 (116)                                           www.is.krotoszyn.pl

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

30 wrzeœnia Klub Turystyki Rowerowej

„PELETON” dzia³aj¹cy przy Oddziale PTTK

w Krotoszynie zaprasza sympatyków tu-

rystyki rowerowej na VI wyprawê rowe-

row¹ po ziemi krotoszyñskiej. Zbiórka

uczestników tradycyjnie o godz 9.00 na

Rynku przy fontannie.

30 wrzeœnia w Kobiernie o godz. 13.00

rozpocznie siê  XVII Bieg Soko³a. Start –

remiza OSP w Kobiernie, meta szko³a

podstawowa.  Szczegó³y na plakacie, s.6.

Do koñca paŸdziernika dzieci i m³odzie¿

szkolna mog¹ uczestniczyæ w lekcjach

muzealnych „Od ziarenka do bochenka”.

Zajêcia prowadzone s¹  w krotoszyñskim

muzeum, wiêcej na ten temat na s. 4.

Do 23 listopada w filii Krotoszyñskiej Bi-

blioteki Publicznej w Biadkach mo¿na

ogl¹daæ wystawê Grzegorza Dudka „Jak

powsta³o radio” (s. 8).

Krotoszyñski Oœrodek Kultury j zaprasza

do uczestnictwa w nowych zajêciach sta-

³ych i warsztatach. Informacje na stronie

internetowej kok.krotoszyn.pl,tel. 691 188

348, o szczegó³y pytaæ mo¿na dzwoni¹c

pod nr 691 188 348

30 wrzeœnia  o godz. 18.00 w kinie "Przed-

wioœnie" spektakle THE UNKNOWN - Nie-

wiadoma  i DOUBLE TROUBLE. Bilety w

cenie 20 z³ (przedsprzeda¿) i 25 z³ ( w

dniu spektaklu) do nabycia w KOK.

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

W zawodach uczestniczyło 9
drużyn z I LO, ZSP 1, ZSP 2 i ZSP
3 w kat. karabin i pistolet oraz
48 strzelców (w tym 26 uczniów
z wspomnianych szkół). Zawody
przeprowadzono w kategorii
drużynowej - tylko dla juniorów
i indywidualnej w kategorii ju-
nior i senior. Po przedstawieniu
regulaminu zawodów oraz zapi-
sie na listy startowe rozpoczęły
się strzelania .

W klasyfikacji drużynowej w
konkurencji kdw-10 zwyciężył
zespół I LO Krotoszyn w skła-
dzie: Błażej Jędrkowiak, Marcin
Cichowlas, Angelika Galewska,
opiekun Edward Jokiel. Na dru-
giej pozycji uplasowała się dru-
żyna ZSP nr 1 w składzie: Domi-
nika Franka, Jakub Sekula, Ma-
teusz Masłowski, opiekun Zofia
Rosińska. Za nimi znalazł się
drugi zespóz z I LO: Krzysztof
Snela i Łukasz Sztuder.
W klasyfikacji drużynowej junio-
rów w ps-10 również zwyciężyła
drużyna I LO (Marcin Cichowlas,
Błażej Jędrklowiak i Krzysztof
Snela) przed ZSP 1 (Dominika
Franka, Jakub Sekula, Mateusz
Masłowski), trzecie miejsce za-
jęła drużyna ZSP nr 3 reprezen-
towana przez Krystiana Bielaw-

XIII Biesiada Piastowska no-
siła w tym roku tytuł „Calisia
1383” i nawiązywała do wyda-
rzeń opisanych w kronice przez
Janka z Czarnkowa. Po śmierci
Ludwika Węgierskiego wybuchła
w Wielkopolsce wojna domowa,
podczas której kilkukrotnie ob-
legano Kalisz. Do tych właśnie
wydarzeń nawiązali członkowie
Pocztu Wierzbięty herbu Łodzia,
tworząc scenariusz inscenizacji.

Na zaproszenie krotoszyń-
skich rycerzy zawitało do Kali-
sza ponad sto osób z grup rekon-
strukcyjnych związanych z koń-
cem XIV z kraju i zagranicy. Wo-
jowie rozłożyli się w trzech obo-

Z nowym rokiem szkolnym
ruszyła akcja „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”, która od wielu lat
prowadzona jest na terenie po-
wiatu krotoszyńskiego.

Podobnie jak w latach ubie-
głych również w tym roku do
akcji włączyła się krotoszyńska
straż miejska. Municypalni
wspólnie z dzielnicowymi odwie-
dzają pierwszoklasistów w mie-
ście i w szkołach wiejskich na
terenie gminy Krotoszyn. Opo-
wiadają najmłodszym przede
wszystkim o tym, jak powinni
zachowywać się na drodze, żeby
bezpiecznie dotrzeć do szkoły i
wrócić do domu. Przy okazji
przekazują też informacje, któ-
re wyczulą maluchy na inne nie-
bezpieczeństwa, np. zaczepianie
przez nieznajomych czy wpusz-
czanie obcych do domu. Funk-
cjonariusze podczas spotkań z
dziećmi tłumaczą również, jak

należy wzywać pomoc w razie
potrzeby i przypominają nume-
ry alarmowe. Bardzo przydatne
podczas spotkań okazują się ko-
lorowe plansze edukacyjne, któ-
re krotoszyńska straż zakupiła
kilka lat temu. Dzieci o wiele
szybciej przyswajają przekazy-
wane przy ich pomocy informa-
cje. 

Spotkania inaugurujące te-
goroczną akcję odbyły się w pią-
tek 7 września w Szkole Podsta-
wowej nr 3. Pierwszoklasistów
odwiedzili: Andrzej Wichłacz,
szef Wydziału Spraw Obywatel-
skich w starostwie, Monika Wa-
sielewska, z-ca komendanta
Straży Miejskiej, Włodzimierz
Szał, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji, oraz dziel-
nicowy Tomasz Zieleziński.
 Maluchy z uwagą wysłucha-
ły przybyłych gości, chętnie od-
powiadały na zadawane pytania.

nego, Damiana Szcześniaka,
opiekun Wiesław Berger.
Wyniki indywidualne:

kat. junior kdw-10: 1. Marcin Ci-
chowlas I LO 78pkt, 2. Dominika
Franka ZSP 1 75pkt , 3. Angeli-
ka Galewska I LO 75pkt.
kat senior: 1. Grzegorz Kratow-
ski CSiR 89pkt, 2. Jędrzej Gabry-
elczyk LO 87pkt, 3. Tosia Stefań-
ska niezrzeszona 82pkt.
 ps-10 kat junior: 1. Marcin Ci-
chowlas I LO 78pkt, 2. Dominika
Franka 70pkt, 3. Damian Mogił-
ka 43pkt oboje z ZSP nr 1.
kat senior: 1. Grzegorz Kratow-
ski CSiR 96pkt, 2. Tomasz Kra-
towski niezrzeszony 83pkt, 3.
Adam Krzywonos niezrzeszony
83pkt.

Zwycięzcy zawodów odebrali
gratulacje, pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe z rąk wice-
burmistrza Ryszarda Czuszke i
wiceprezesa ZP LOK w Kroto-
szynie Zenona Grabusa.

Organizatorem zawodów był
Zarząd Powiatowy LOK w Kro-
toszynie przy finansowym
wsparciu Urzędu Miejskiego w
ramach oferty dla organizacji
pozarządowych.      Antoni Azgier

Strzelali na Ko³³¹taja
Pierwsze po wakacyjnej przerwie otwarte za-
wody strzeleckie z broni kulowej odby³y siê 9
wrzeœnia na strzelnicy w I LO w Krotoszynie.

Przez dwa dni
szturmowali Kalisz
W weekend 24 – 26 sierpnia krotoszyñski
Poczet Wierzbiêty by³ g³ównym organizatorem
inscenizacji historycznej w kaliskim rezerwa-
cie archeologicznym „Zawodzie”.

zach i przyjęli role sprzed ponad
sześciuset lat. Kalisza broniła
załoga służąca pod starostą
wielkopolskim Domaratem z
Iwna, a gród na zmianę próbo-
wali zdobyć stronnicy książąt
Konrada Oleśnickiego i Siemowi-
ta Mazowieckiego.

Widzowie zobaczyli doskona-
le zrekonstruowane wyposaże-
nie obozowe, uzbrojenie i stroje.
Oprócz tego mieli okazje obser-
wować przez dwa dni zmagania
o gród, szturmy oraz walki na
ubitym polu, którym towarzyszył
huk broni palnej i ostrzał łuczni-
czy.

Piotr Mikołajczyk

Bezpieczni na drodze

Pod koniec spotkania wszyscy
uczestnicy otrzymali plany lek-
cji i odblaski, które można przy-
czepić do tornistra.
 Kolejne spotkanie z pierw-
szoklasistami odbyło się tego sa-
mego dnia w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Uczestnicy programu
„Bezpieczna droga do szkoły”:

Starostwo Powiatowe w Kroto-
szynie, gminy: Krotoszyn, Koź-
min Wlkp., Kobylin, Rozdrażew,
Zduny, Sulmierzyce, Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie,
Straż Miejska w Krotoszynie
oraz HDI Asekuracja Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe.

(mm)

Wydział Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie infor-
muje, iż w związku z zaplanowa-
nymi robotami przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociągu na ulicy Bolew-
skiego w Krotoszynie odcinek tej
ulicy, pomiędzy ulicami Łąkową i
Leśną, będzie nieprzejezdny od 10
września br. Za powstałe utrud-
nienia przepraszamy.                  (aa)

Bolewskiego
- zamkniêta
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Podczas sierpniowej sesji
radni podjęli uchwały w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu dla
dwóch krotoszyńskich parafii.

Kwota 120 tys. zł przeznaczo-
na zostanie na roboty budowla-
ne w zabytkowym drewnianym
kościółku św. Marii Magdaleny
przy ul. Łanowej. W maju ubie-
głego roku w kościele wybuchł
pożar, który zniszczył część wy-
posażenia liturgicznego oraz za-
bytkowy obraz. Spaleniu uległy
fragment podłogi i część ściany
przy ołtarzu. Roboty obejmą re-

Po mszy dr Edward Jokiel
przeprowadził apel poległych, a
przedstawiciele władz i delega-
cje organizacji jak co roku zło-
żyli wiązanki kwiatów pod szań-
cem. Następnie w towarzystwie
orkiestry uczestnicy uroczysto-
ści  przemaszerowali na pobli-
skie rondo Władysława Ryba-
kowskiego, które tego dnia uro-
czyście otrzymało swoją nazwę.
W gronie gości znajdowali się

członkowie rodziny zasłużone-
go patrioty, powstańca i anima-
tora kultury, którzy także zabra-
li głos. Osobę Władysława Ryba-
kowskiego przybliżył krotoszy-
nianin Paweł Płócienniczak, o
swoich korzeniach rodzinnych i
powiązaniach z Krotoszynem
mówił prof. Janusz Rybakowski.
O historii z perspektywy lokal-
nej gazety powiedział kilka zdań
dr Janusz Urbaniak.

(eliz)

Pytania do burmistrza

Czy mo¿na by by³o daæ chocia¿by dwie lam-
py uliczne przy drewnianym koœcio³ku œw.
Rocha wzd³u¿ chodnika od parkingu Bie-
dronki do bloków na ulicy WiêŸniów Poli-
tycznych?  W nocy, jak trzeba wyjœæ z psem,
strach tam przejœæ. OdpowiedŸ: Teren przy
koœció³ku œœ. Fabiana i Sebastiana nie na-
le¿y do gminy i urz¹d nie planuje tam bu-
dowy oœwietlenia ulicznego.

Dlaczego miasto nie og³osi³o referendum
w sprawie rewitalizacji rynku? Dlaczegp
mieszkañcy Krotoszyna nie mogli zag³oso-
waæ, czy s¹ za, czy przeciw tej inwestycji?
OdpowiedŸ: Rewitalizacja centrum Kroto-
szyna jest jedn¹ z wielu inwestycji, jakie
gmina realizuje co roku. Zarówno bud¿et
na dany rok, jak i wieloletni¹ prognozê fi-
nansow¹, na podstawie której realizuje siê
przyjête inwestycje, zatwierdzaj¹ radni miej-
scy jako reprezentanci mieszkañców i tym
samym to oni decyduj¹ o kierunkach roz-
woju naszego miasta.

Gdzie w Krotoszynie mo¿na wyprowadzaæ
psa bez smyczy nie nara¿aj¹c siê na man-
dat? Pies musi siê gdzieœ wybiegaæ. Od-

powiedŸ: Zgodnie z uchwa³¹ rady miejskiej
osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta do-
mowe w granicach administracyjnych mia-
sta s¹ zobowi¹zane do zachowania œrod-
ków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê
przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla lu-
dzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku i po-
nosz¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie
swoich zwierz¹t. Wszystkie psy nale¿y wy-
prowadzaæ na uwiêzi, a psy ras uznawa-
nych za agresywn¹ lub w inny sposób za-
gra¿aj¹ce otoczeniu powinny mieæ za³o¿o-
ny kaganiec. Bez uwiêzi i dozoru psy i inne
zwierzêta domowe mo¿na utrzymywaæ wy-
³¹cznie na terenie ogrodzonym w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy jego opuszczenie przez
zwierzê. Wejœcie na taki teren winno byæ
oznaczone tabliczk¹ informuj¹c¹ o obec-
noœci psa lub innego zwierzêcia. W tej sy-
tuacji to na w³aœcicielu psa ci¹¿y obowi¹-
zek zapewnienia swojemu pupilowi odpo-
wiedniego wybiegu na terenie prywatnym.

Dlaczego mieszkañcy Krotoszyna musz¹
ponosiæ koszty wykonania nowych przy³¹-
czy kanalizacyjnych, gdy miasto korzysta
ze œrodków UE? Dlaczego czêœæ tych œrod-
ków nie zosta³a przeznaczona bezpoœred-
nio dla mieszkañców? OdpowiedŸ: W ra-
mach projektu „Uporz¹dkowanie gospo-
darki wodno-œciekowej na terenie aglome-
racji Krotoszyn - etap II” wykonywana jest
sieæ wraz ze studniami przy³¹czeniowymi
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, umiesz-
czanymi na granicy posesji i pasa drogo-
wego. Do studni tych mieszkañcy we w³a-
snym zakresie i na swój koszt pod³¹czaj¹
swoje instalacje kanalizacyjne. W ramach
projektu nie ma mo¿liwoœci wykorzystania
œrodków publicznych na wykonanie przy-
³¹czy kanalizacyjnych wewn¹trz prywatnych
posesji, zakazuj¹ tego wytyczne programu
operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko,
z którego otrzymaliœmy dofinansowanie.

Na kiedy przewidziany jest termin oddania
sali w Kobiernie? Jak siê obserwuje tempo
prac i obecny etap remontu trudno mieæ
wra¿enie, ¿e zostanie ona oddana w tym
roku. OdpowiedŸ: Zgodnie z umow¹ wy-
konawca musi zakoñczyæ prace do 31 paŸ-
dziernika br. W listopadzie planowany jest
odbiór koñcowy.

Czy podjêta zosta³a ju¿ ostateczna decyzja
w sprawie rewitalizacji centrum miasta?
Kiedy zostanie og³oszony przetarg i kiedy
rusz¹ prace? OdpowiedŸ: Decyzja zosta³a
podjêta przez radê miejsk¹ na sesji w czerw-
cu br. Na pocz¹tku sierpnia podpisa³em
wniosek o udzielenie po¿yczki na realizacjê
projektu - w ramach inicjatywy JESSICA -
który zosta³ z³o¿ony w Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Po¿yczka ma wynieœæ po-
nad 8 mln z³. We wrzeœniu rozpoczynamy
procedurê wyboru inspektora nadzoru nad
pracami, a nastêpnie wykonawcy robót.
Prace obejm¹: Rynek, Ma³y Rynek, pl. Jana
Paw³a II, ul. Zdunowsk¹ (odcinek od Ryn-
ku do Piastowskiej), ul. Klasztorn¹, ul.
W¹sk¹, ul. Farn¹ (odcinek od Rynku do Go-
³êbiej) i potrwaj¹ do koñca 2014 r.

Do końca września firma
Gembiak-Mikstacki ma czas na
wykonanie prac związanych z
przebudową ulicy ks. Kałuży i
odcinka ulicy Gorzupkiej w Biad-
kach. Roboty obejmują wykona-
nie jezdni o nawierzchni z mie-
szanki mineralno-bitumicznej.
Jezdnia zostanie ograniczona
obustronnym krawężnikiem, do-
datkowo odmulone zostaną
przydrożne rowy i wykonane
przepusty.

Gerrit Aartsen od przeszło
dwudziestu lat zajmuje się
współpracą między Krotoszy-
nem a Brummen. Pracuje w
urzędzie miasta w Zutpfen w
Holandii,   jest odpowiedzialny
za współpracę w zakresie 
oświaty i sportu. To on w 1995
roku „przywiózł” do Krotoszyna
korfball.  Tą bardzo popularną w
Holandii odmianą koszykówki
zainteresował krotoszyńskich
nauczycieli wychowania fizycz-
nego i uczniów. Rok później za-
prosił do Holandii grupę  mło-
dzieży z kilku krotoszyńskich
szkół. Zadbał, aby mieli możli-
wość uczestnictwa w korballo-
wych rozgrywkach i trenowali
pod okiem fachowców holender-
skich. Od tego czasu  każdego
roku odbywają się spotkania 

konstrukcję fundamentów, wy-
mianę istniejących belek podwa-
linowych na dębowe. Naprawie
lub wymianie poddane zostaną
również niektóre elementy drew-
nianej konstrukcji kościoła.

Wspomniane prace są eta-
pem wstępnym do przeprowa-
dzenia pozostałych robót budow-
lanych.
Dotację w wysokości 30 tys. rad-
ni przyznali na konserwację i
renowację polichromii ściennej
w kościele św. Jana Chrzciciela.

 (mm)

Roboty drogowe
w Biadkach i Wró¿ewach

Wkrótce, zgodnie z zapewnie-
niami wykonawcy, ruszą roboty
we Wróżewach. Przebudową
tamtejszej drogi zajmie się PBH
„Marzyński”. Zakres prac obej-
muje wykonanie jezdni o na-
wierzchni z mieszanki mineral-
no-bitumicznej ograniczonej
obustronnym krawężnikiem
oraz wymianę kanału deszczo-
wego. Planowany termin zakoń-
czenia prac we Wróżewach to
połowa października br.     (sław)

Dotacje dla krotoszyñskich
parafii

Msza rocznicowa
i uroczystoœæ przy rondzie
W niedzielê 16 wrzeœnia przy szañcu Pamiêci
¯o³nierzy 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej
odby³a siê msza polowa w 73. rocznicê agresji
sowieckiej na Polskê.

Tytu³ dla Gerrita Aartsena
Na sierpniowej sesji krotoszyñscy radni zdecy-
dowali o przyznaniu tytu³u „Zas³u¿ony dla
Krotoszyna” Gerritowi Aartsenowi.

młodzieży polskiej i holender-
skiej na zmianę w Krotoszynie i
Brummen. Wymiana uczniów
trwa do dzisiaj. Dzięki tym kon-
taktom krotoszyńska Szkoła
Podstawowa nr 4 nawiązała
współpracę ze szkołą w holen-
derskim  Erbeek.

Doceniając ogromne zaanga-
żowanie pana Aartsena we
współpracę obu miast, Kroto-
szyńskie Towarzystwo Przyjaź-
ni Polsko-Holenderskiej złożyło
wniosek o  przyznanie mu tytu-
łu Zasłużonego dla Krotoszyna.
Krotoszyńscy radni podjęli sto-
sowną uchwałę. Tytuł zostanie
uroczyście wręczony Gerritowi
Aartsenowi  podczas pobytu w
Krotoszynie, co najprawdopo-
dobniej nastąpi wiosną przyszłe-
go roku.                                    (mm)
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O kilkanaście ulic poszerzy się Strefa Płatnego Parkowania 
na terenie miasta Krotoszyna. Decyzja taka zapadła na
sierpniowym posiedzeniu Rady Miejskiej. Propozycje zmian
dotyczyły ulic na drogach powiatowych (wniosek w tej sprawie
złożył starosta) oraz gminnych.

Radni odrzucili  propozycje utworzenia strefy na następu-

jących ulicach:

–  Klonowicza - droga powiatowa,
–  Kobylińskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowy Folwark) -
droga powiatowa,
- Konstytucji 3 Maja  (od ul. Masłowskiego do ul. Fabrycznej) -
droga powiatowa,
- na parkingu przy ul. Benickiej obok biblioteki.
 
Zgodzili się na wprowadzenie strefy na:

- ul. Dworcowej (od ul. Kobylińskiej do Konstytucji 3 Maja) -
droga powiatowa,
- ul. Floriańskiej (od ul. Słodowej do ul. Mickiewicza) - droga
powiatowa,
- ul. Kaliskiej - droga powiatowa,
- ul. Podgórnej - droga gminna,
- ul. Poprzeczne - droga gminna,
- ul. Słodowej (od ul. Koźmińskiej do ul. Floriańskiej) - droga
powiatowa,
- ul. Więźniów Politycznych (od ul. Koźmińskiej do ul. Kobier-
skiej) - droga powiatowa,
- ul. Woskowej - droga gminna,
- ul. Zamkowej - droga gminna,
- ul. Zdunowskiej (od ul. Zamkowej do ul. Kołłątaja) - droga
powiatowa,
- na parkingu przy ul. Słodowej obok posterunku energetyczne-
go (plac za „Rozchulantyną”) - teren gminny,
- na parkingu przy ul. Słodowej obok domu parafialnego (przy
placu zabaw) - teren gminny.

Na wprowadzonych decyzją rady do uchwały ulicach nie od
razu będzie obowiązywała strefa płatnego parkowania.
- W przypadku dróg gminnych, tam gdzie to konieczne, zlecono
przygotowanie projektów organizacji ruchu – mówi Michał
Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska  i Rolnictwa. - Następnie, jeżeli tylko znajdą się
środki w budżecie, zostaną zakupione znaki i parkometry, po
ich zamontowaniu strefa płatnego parkowania może funkcjo-
nować.

Naczelnik zaznaczył, że dłużej potrwają prace związane z
uruchomieniem strefy parkowania na ul. Słodowej obok
posterunku energetycznego (chodzi o plac za Rozchulantyną)
oraz na Słodowej obok domu parafialnego. Parkingi muszą
zostać odpowiednio przygotowane: teren będzie utwardzony,
wyznaczone zostaną miejsca parkingowe. Teren przy domu
parafialnym, na którym jest plac zabaw również zamieni się w
płatny parking. - Nie zapominamy o miejscu zabaw dla naj-
młodszych. Dzieci będą miały swój plac z nowymi urządzenia-
mi tuż za parkingiem, nie w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy –
mówi Michał Kurek.                                                                  (mm)

Wszystkim przedsiębiorcom
przypominamy, że wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej
jest bezpłatny. Żądanie przez ko-
gokolwiek opłaty za wpisanie do
ewidencji nie ma nic wspólnego
z wpisem do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej.

Przy okazji przypominamy,

Program, kierowany zarów-
no dla dzieci jak i ich rodziców,
ma za zadanie w przystępny i za-
bawny sposób przybliżyć tema-
tykę funduszy europejskich. Pro-
gram emitowany jest raz w ty-
godniu. Występuje w nim smok
Henryk i dwójka dzieci, spoty-
kają się na podwórku u zbiegu
ulic Słonecznej i Unijnej. W każ-
dym odcinku przedstawiają, jak
przy wsparciu funduszy europej-
skich zmienia się oblicze nasze-
go kraju. Przy okazji prezentują
materiały filmowe. Gośćmi spe-

Nowe ulice w strefie
p³atnego parkowania

Nie p³aæ za wpis do CEIDG

że warto sprawdzić swój wpis w
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej,
wpisując swój NIP na stronie
www.firma.gov.pl / baza przed-
siębiorców.

Jeśli będą tam błędy, prosimy
zgłosić się do Urzędu Miejskiego,
pok. 46, by nanieść zmiany.

(eliz)

„S³oneczna róg Unijnej”
w Krotoszynie
Po raz kolejny do Krotoszyna zawita³a ekipa telewizyjna, tym razem
nagrywano zdjêcia do programu „S³oneczna róg Unijnej”.

cjalnymi programu mają być
znani pisarze, aktorzy, sportow-
cy.

W jednym z odcinków zoba-
czymy materiał zrealizowany w
Krotoszynie. Będzie między in-
nymi dotyczył projektu, w ra-
mach którego stu krotoszynian
otrzymało laptopy z dostępem do
internetu. Na realizację tego za-
dania miasto pozyskało środki z
Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka w wysoko-
ści 850 tys. zł, z budżetu gminy
dołożono 150 tys. zł. W połowie

sierpnia filmowcy nakręcili ma-
teriał z udziałem krotoszynianek
- sióstr Wiktorii i Zuzi, które w
ubiegłym roku stały się szczęśli-
wymi posiadaczkami jednego ze
wspomnianych laptopów. Zdjęcia
do programu kręcono również na
terenie miasteczka rowerowego
oraz w rynku.

Odcinek programu „Słonecz-
na róg Unijnej” z krotoszyńskim
materiałem wyemitowany zosta-
nie przez TVP 1 najprawdopo-
dobniej w połowie października
br.                                         (ww, mm)

Muzeum Regionalne im.

Hieronima Ławniczaka w Kro-

toszynie zaprasza dzieci

przedszkoli oraz uczniów

szkół podstawowych i gimna-

zjalnych na wystawę czasową

i lekcje muzealne na temat

chleba.

Na ekspozycji zatytułowanej
„Od ziarenka do bochenka”
uczestnicy lekcji będą mogli za-
poznać się ze staropolskimi zwy-
czajami i obrzędami siewnymi,
żniwnymi oraz symboliką chle-
ba i jego rolą w polskiej tradycji
i kulturze. Obejrzą dawne narzę-
dzia rolnicze do uprawy roli,
żniw, omłotów oraz ziarna i sno-
py różnych gatunków zbóż, a
także sprzęt gospodarski do wy-
robu mąki i wypieku chleba.

Zapraszamy do muzeum od
3 września do końca październi-
ka 2012 roku.

Grupy będą przyjmowane po
wcześniejszym uzgodnieniu ter-
minu (tel. 62/722-61-47).  (helka)

Muzeum zaprasza
na lekcje o chlebie
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Pierwszym Honorowym Oby-
watelem Krotoszyna został wiel-
ki przyjaciel naszego miasta i ab-
solwent I LO Maksymilian Her-
wich. Miało to miejsce w 1991
roku. Od tego czasu Rada Miej-
ska w Krotoszynie jeszcze dzie-
sięć razy uchwalała przyznanie
tego tytułu osobom, które okazy-
wały w różnoraki sposób, że od-
legły im geograficznie Krotoszyn
jest bliski ich sercu. Pani profe-
sor jest dwunastym honorowym
krotoszynianinem, krotoszy-
nianką. Zamyka honorowy tuzin,
i zgodnie z tym, co powiedział w
swoim wystąpieniu na sesji poseł
Maciej Orzechowski, choć w in-
nym kontekście – finis coronat
opus - zamyka w bardzo piękny
sposób.

Sobotnia sesja była miłą uro-
czystością dla wszystkich uczest-
ników. Obcowanie z bardzo wyso-

kiej klasy panią naukowiec, któ-
ra na dodatek okazała się kobietą
świadomą swego sukcesu, ale
skromną i wrażliwą, było na pew-
no dużym przeżyciem dla obec-
nych. Wzruszenie było widać tak-
że na twarzy pani profesor, szcze-
gólnie wtedy, gdy mówiła o ro-
dzinnych związkach z Krotoszy-
nem i wspominała rodziców.  

Przywitawszy obecnych,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Jamka przeczytała tekst
uchwały o nadaniu honorowego
tytułu prof. Marii Siemionow, a
burmistrz Julian Jokś wygłosił
krótką mowę pochwalną, w któ-
rej mówił m.in. o wielkim talen-
cie, pracowitości oraz poświęce-
niu nauce szacownego gościa.
Następnie oboje wręczyli akt
nadania tytułu tudzież  upominek
– obraz z fragmentem naszego
miasta. Pani profesor przygoto-
wała dla nas na tę okazję dwie
prezentacje multimedialne: jedną
o historii swojej rodziny w Kro-
toszynie, drugą o samej trans-
plantacji twarzy. W pierwszej zo-
baczyliśmy fotografie z rodzinne-
go archiwum komentowane przez
panią profesor, w drugiej w przy-
stępny dla laika sposób prof. Sie-
mionow objaśniła, na czym pole-
gało nowatorstwo transplantacji
twarzy, którą przeprowadził ze-

W związku z powyższym de-
legacje władz samorządowych,
przedstawiciele kombatantów
oraz reprezentanci organizacji
politycznych i młodzież szkolna
złożyli wiązanki w miejscach
pamięci.

O godz. 11.30 delegacja władz
samorządowych gminy oraz mło-
dzież złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniająca nalot niemiec-
kiego lotnictwa na pociąg ewa-
kuacyjny w Kole. Głaz z tablicą
upamiętniającą to zdarzenie
znajduje się na skwerku w par-
ku przy ul. Dworcowej.
Chwilę później  przedstawiciele
gminy i powiatu pojawili się w
Rynku, złożyli kwiaty pod tablicą

upamiętniającą przywódców
Polskiego Państwa Podziemne-
go, która znajduje się na Ratu-
szu. W tym miejscu wiązankę
złożyła wraz z najbliższymi 
prof. Maria Siemionow.

Pamiętano również o pozo-
stałych pomnikach. Delegacje z
kwiatami pojawiły się  pod po-
mnikiem 56 Pułku Piechoty
Wlkp. na ul. Mickiewicza,  pod
pomnikiem 6 Pułku Artylerii
Lekkiej na ul. Piastowskiej, na
szańcu Pamięci Żołnierzy 56
Pułku Piechoty Wlkp. (ul. Gajo-
wa) oraz pod tablicą pamięci
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego na ul  Sienkiewi-
cza.                                            (mm)

spół lekarzy pod jej kierownic-
twem, oraz jakie były największe
wyzwania, przed którymi stanę-
ła wraz z zespołem medycznym.

Gratulacje wraz z kwiatami
honorowej od tego dnia krotoszy-
niance złożyli przedstawiciele lo-
kalnego oddziału Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego: Maria
Bobak i Jarosław Konieczny. Po-
tem laudację na cześć pani pro-
fesor wygłosił, wręczając na ko-
niec kwiaty i upominek, dr Wie-
sław Wawrzyniak, wiceprezes
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Za mównicą stanął także poseł

Uczcili rocznicê
1 wrzeœnia obchodziliœmy 73. rocznicê wybu-
chu II wojny œwiatowej.

Profesor Maria Siemionow w Krotoszynie
Do grona honorowych obywateli Krotoszyna do³¹czy³a prof. Maria Siemionow, œwiatowej s³awy chirurg i transplantolog.
1 wrzeœnia prof. Maria Siemionow odebra³a na uroczystej sesji miejskiej tytu³ Honorowego Obywatela Krotoszyna.

Maciej Orzechowski. Chwalił
wspaniałą transplantolog, wyra-
żając nadzieję, że słynna opera-
cja jest zwieńczeniem jej dotych-
czasowej pracy, ale nie całego
życia, i wiele jeszcze usłyszymy
o jej osiągnięciach.

Podsumowaniem uroczystej

sesji był krótki program muzycz-
ny przygotowany przez uczniów
i absolwentów Szkoły Podstawo-
wej w Świnkowie pod kierunkiem
nauczycielek Klaudii Szubert i
Małgorzaty Przybyły.

Pomimo dużego zmęczenia,
związanego również ze zmianą
stref czasowych, pani profesor
zgodziła się na udział w konferen-
cji prasowej dla przybyłych
przedstawicieli mediów.

Po obiedzie - w towarzystwie
burmistrza Juliana Joksia, posła
Macieja Orzechowskiego, radne-
go Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Franciszka Marszałka
i kilku innych osób - prof. Maria
Siemionow wraz z mężem Wło-
dzimierzem Siemionowem i bra-
tem Krzysztofem Kuszą, również
lekarzami, poznawała od nowa
centrum Krotoszyna, spacerując
po Rynku i sąsiednich ulicach, po
parku, odwiedzając muzeum…
Do tej pory bardzo rzadko bywa-
ła w mieście swego urodzenia.
Mamy nadzieję, że odtąd znajdzie
trochę czasu, by podczas pobytu
w Polsce odwiedzić Krotoszyn, z
którym, jak sama przypomniała
na prezentacji sesyjnej, jej rodzi-
na jest związana od 125 lat.  (eliz)
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INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU:

„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych
na terenie gminy Krotoszyn”

wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu III „Œrodowisko Przyrodnicze” Dzia³anie 3.5 „Wzmocnienie ochrony  przeciwpowodziowej zagro¿onych

obszarów oraz zwiêkszenie retencji na terenie województwa”Schematu I „Regulacja cieków wodnych”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Beneficjent œrodków:
Gmina Krotoszyn z siedzib¹ w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, fax. 62 725 34 36,
e-mail: um@krotoszyn.pl, strona internetowa: http://www.krotoszyn.pl

Przedmiotem projektu jest: regulacja cieku Jawnik z dop³ywami o d³ugoœci 16,144 km, przebudowa Jeziora Odrzy-
kowskiego o docelowej pojemnoœci do retencjonowania wód 93 240 m3 oraz budowa dwóch polderów zalewowych
o pojemnoœci przeciwpowodziowej odpowiednio 33 250 m3 oraz 4 900m3. Inwestycja usytuowana jest na dzia³kach
w mieœcie Krotoszynie oraz czêœciowo w so³ectwach: Lutogniew, Osusz, Smoszew, Dzier¿anów. Ciek Jawnik oraz
jego dop³yw R-J-C s¹ odbiornikami wód opadowych i charakteryzuj¹ siê tym, ¿e w obrêbie zabudowy zosta³y skana-
lizowane na d³ugoœci 3069 m, a nad utworzonymi kana³ami podziemnymi powsta³a zabudowa typu miejskiego:
ulice, place, parki a tak¿e budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez
regulacjê cieku Jawnik i jego dop³ywów, zwiêkszenie pojemnoœci przeciwpowodziowej dziêki utworzeniu polderów
zalewowych, zwanych „suchymi zbiornikami deszczowymi” oraz przebudowê Jeziora Odrzykowskiego.

Wartoœæ projektu: Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynosi: 18.649.696,25 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 12.339.340,15 PLN. Pozosta³e œrodki zapewnia Gmina Krotoszyn.

Postêp robót: w III kwartale 2012 r. kontynuowano prace ziemne na suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2
(Osusz) oraz wykonano nawierzchniê dojazdu technologicznego do zbiornika. Wykonywano roboty ziemne zwi¹za-
ne z  profilowaniem suchego zbiornika wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrê¿nej).

Ponadto zakoñczono prace zwi¹zane z u³o¿eniem kana³u z rur betonowych na cieku RJC za suchym zbiornikiem
wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrê¿nej) oraz wbudowano piaskownik i separator za zbiornikiem. W dalszej
czêœci odkrytej trwa³y prace regulacyjne zwi¹zane ze stabilizacj¹ skarp p³ytami a¿urowymi i darni¹ oraz przebudow¹
przepustów na cieku.

Na cieku RJ (czêœæ odkryta na odcinku od zaplecza Zespo³u Szkó³ nr 3 przy Al. Powstañców Wielkopolskich w
stronê ul. Witosa oraz od ul. Robotniczej w stronê ul. Wiœniowej) prowadzono roboty ziemne zwi¹zane ze stabili-
zacj¹ skarp p³ytami a¿urowymi i darni¹ oraz przebudow¹ przepustów na cieku.

Jednoczeœnie na cieku RJ (czêœæ odkryta na odcinku od ¯ydowskiego Potoku w miejscowoœci Dzier¿anów w
stronê suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 w miejscowoœci Osusz) kontynuowano roboty ziemne zwi¹zane z
regulacj¹ cieku, formowaniem skarp, uk³adaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymian¹ przepustów na cie-
ku. Rozpoczêto prace zwi¹zane z regulacj¹ cieku RJ (odcinek od suchego polderu nr 2 do przepustu w miejscowoœci
Osusz i dalej w kierunku zaplecza ul. S³onecznej w Krotoszynie) wraz z przebudow¹ przepustów.

W czêœci zakrytej cieku RJ ( na odcinku od zaplecza Zespo³u Szkó³ nr 3 przy Al. Powstañców Wielkopolskich do
zaplecza sklepu „Biedronka”) u³o¿ono  kana³ z rur betonowych. Na  zapleczu Rynku (parking za „Rozchulantyn¹”)
wymieniono istniej¹cy kana³ betonowy. Ponadto na odcinku od zaplecza ul. Floriañskiej do komory usytuowanej
przy gara¿ach  obok „LIDLA” u³o¿ono kana³ betonowy. Na odcinku od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastow-
skiej do ul. Sienkiewicza wykonano renowacjê kana³ów metod¹ TROLINING (jest to system bezwykopowej rekon-
strukcji kana³u poprzez u³o¿enie wewn¹trz kana³u szczelnego rêkawa z polietylenu wysokiej gêstoœci).

Wiêcej szczegó³owych informacji na temat Projektu (w tym tak¿e harmonogram realizacji inwestycji) mo¿na znaleŸæ
równie¿ na stronie: www.krotoszyn.pl w zak³adce: Projekty UE - JAWNIK.

Burmistrz Krotoszyna

 Julian Jokœ

Roboty ziemne zwi¹zane ze stabilizacj¹ skarp p³ytami
a¿urowymii darni¹ oraz przebudowa przepustów na cieku
RJ (czêœæ odkryta na odcinku od zaplecza Zespo³u Szkó³
nr 3 przy Al. Powstañców Wielkopolskich w stronê ul.
Witosa).

Roboty ziemne na suchym  zbiorniku wód
deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrê¿nej).

Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, fax. 62 725 34 36
Strona internetowa WRPO:www.wrpo.wielkopolskie.pl

Strona internetowa WFOŒiGW w Poznaniu:www.wfosgw.poznan.pl

Przypominamy osobom sprzedającym alkohol o zapłaceniu
trzeciej raty zezwolenia na sprzedaż trunków. Opłatę za zezwo-

lenie na sprzedaż alkoho-
lu należy wnieść do 30
września.  

Kasa urzędu jest
czynna do godz. 14.00.
Osoby, które zapłacą prze-
lewem, prosimy o przefak-
sowanie dowodu wpłaty
pod numer telefonu 62 725
34 36.                              (eliz)

Zap³aæ za alkohol
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Na jego realizację szkoła
otrzymała 15 tys. euro z fundu-
szy europejskich. Działania po-
dejmowane w ramach projektu
realizowane będą przez dwa lata
- od września 2012 do czerwca
2014.

Comenius to program eduka-
cyjny, który powstał z inicjatywy
Wspólnoty Europejskiej i jest
jednym z czterech programów
sektorowych programu „Ucze-
nie się przez całe życie” (Life-
long Learning Programme).
Jego celem jest kreowanie euro-
pejskiego wymiaru w nauczaniu,
powiększanie kręgu osobistych

doświadczeń o wiedzę na temat
innych krajów Europy, rozwija-
nie poczucia jedności w Europie
oraz wspomaganie procesów
przystosowania się do nowych
warunków społecznych i ekono-
micznych w perspektywie zjed-
noczonej Europy. Program
wspiera partnerską współpracę
europejskich placówek eduka-
cyjnych, które realizują wspólny
projekt.

Projekt, który realizowany
jest w naszej szkole, nosi tytuł
„Creative Connections througho-
ut a Comenius Year” (kreatyw-
ne działania w roku Comeniusa).

Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna im. Arkadego Fiedlera
wzięła udział w Alternatywnych
Targach Edukacyjnych organi-
zowanych przez Galerię Kroto-
szyńską. Na targach znaleźliśmy
się wśród grona innych instytu-
cji, które prezentowały bogaty
wachlarz zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci. Naszymi propozycja-
mi były między innymi działania
w ramach akcji ,,Cała Polska
Czyta Dzieciom”, warsztaty lite-
racko-plastyczne, lekcje biblio-
teczne, konkursy, bajkoterapia,
Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia
w ramach działań ,,Biblioteczki
mądrego wychowania dla rodzi-
ców i dzieci’’, spotkania z pisa-
rzami oraz zajęcia w Kąciku Ku-
busia Puchatka. Dzieci wyruszy-
ły w bajkową podróż i doskona-
le bawiły się podczas konkursów
związanych z bajkami. Zgady-
wały na przykład, z jakiej bajki
pochodzą prezentowane posta-

cie, rozpoznawały utwory po
czytanych głośno fragmentach,
brały udział w quizach bajko-
wych, zabawach ruchowych,
przebierały się za baśniowe po-
stacie. Jak zawsze podobała się
zabawa z chustą klanzy i malo-
wanie bajkowych buziek. Nagro-
dy dla dzieci uczestniczących w
konkursach ufundowała Galeria
Krotoszyńska oraz Starostwo
Powiatowe.

Stałe i systematyczne spo-
tkania dzieci z książką, a przede
wszystkim z baśnią, aktywizuje
ich rozwój intelektualny i emo-
cjonalny, budząc wrażliwość es-
tetyczną. Sprzyjają rozwijaniu
postaw twórczych oraz wyzwa-
lają różne formy ekspresji.
Wprowadzanie dzieci w ma-
giczną krainę wyobraźni to nie-
zastąpione pożywienie dla dzie-
cięcego serca: ,,Czym chleb dla
ciała, tym baśń dla duszy.’’

Marlena Nabzdyk

28 sierpnia w Zespole Szkół
w Benicach odbyła się narada z
dyrektorami jednostek organiza-
cyjnych miasta i gminy Kroto-
szyn, która dotyczyła m.in. przy-
gotowań do nowego roku szkol-
nego. Podczas spotkania zastęp-
ca burmistrza Ryszard Czuszke
wraz z głównym księgowym
urzędu Adamem Szymczakiem
wręczyli nominacje na stanowi-
ska dyrektorów na kolejne 5 lat.
Otrzymały je:
- p. Renata Dolata - na stanowi-
sko dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Kobiernie,
- p. Renata Kmieciak - na stano-

wisko dyrektor Przedszkola nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie,
- p. Aleksandra Leja - na stano-
wisko dyrektor Gimnazjum nr 4
w Krotoszynie.
- p. Aldona Paszek - na stanowi-
sko dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Gorzupi,
- p. Aleksandra Wachowiak - na
stanowisko dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Roszkach. Pani Bar-
bara Zimmermann pełnić będzie
przez 6 miesięcy obowiązki dy-
rektor Przedszkola nr 7 z Od-
działami Integracyjnymi w Kro-
toszynie.                                 WOiSS

Obok uczniów, dyrekcji i na-
uczycieli wzięli w niej udział po-
słowie Maciej Orzechowski i Zbi-
gniew Dolata oraz przedstawicie-
le krotoszyńskiego samorządu:
przewodnicząca rady miejskiej
Zofia Jamka, burmistrz Julian
Jokś i jego zastępca Ryszard
Czuszke, radny województwa
wielkopolskiego Franciszek Mar-
szałek oraz zastępca naczelnika
wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych, pani Małgorzata Miel-
carek.

Szkoła otrzymała imię rotmi-
strza Witolda Pileckiego, działa-
cza polskiego podziemia, który
pozwolił się aresztować po to, by
zdobyć dokładną wiedzę na te-
mat obozu w Oświęcimiu i prze-
kazać ją na Zachód. „Raporty
Pileckiego” to pierwsze na świe-
cie szczegółowe informacje o nie-
mieckich obozach zagłady. Po
wojnie ich autor za działalność
konspiracyjną przeciw nowym
władzom został aresztowany,
osądzony i skazany na śmierć.
Wyrok wykonano w maju 1948

roku.
Gośćmi honorowymi byli pani

Zofia Pilecka-Optułowicz i An-
drzej Pilecki - dzieci rotmistrza.
Wypowiadając się na temat swe-
go ojca, podkreślili wagę tradycji
patriotycznych w wychowywaniu
młodego pokolenia. Podarowali
szkole mapę Polski z zaznaczony-
mi miejscowościami, gdzie znaj-
dują się szkoły imienia rotmistrza
Pileckiego. Uroczystość rozpo-

1 listopada 2012 roku wchodzi
w życie rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie wysoko-
ści dochodu rodziny albo do-
chodu osoby uczącej się, sta-
nowiących podstawę do ubie-
gania się o zasiłek rodzinny
oraz wysokości świadczeń ro-
dzinnych.

Wydane 10 sierpnia rozporzą-
dzenie ustala podniesione
kwoty kryteriów dochodo-
wych oraz kwoty zasiłków ro-
dzinnych.

Od 1 listopada do 31 paździer-

Biblioteka na targach w galerii
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Comenius w Szkole Podstawowej nr4

Do projektu przystąpią szkoły z
Finlandii, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii oraz z Włoch.

Głównym celem projektu jest
umożliwienie uczniom bezpo-
średniego kontaktu z językiem
angielskim i niemieckim, jak
również rozwijanie wśród
uczniów zainteresowania kul-
turą i tradycją innych państw. W
czasie dwuletniego projektu
uczniowie wezmą udział w zaję-
ciach muzycznych, plastycz-
nych, sportowych i tanecznych
charakterystycznych dla  kultu-
ry i tradycji danego kraju.  

Ewa Kluba-Kotala

W Orpiszewie szkolny dzwonek
Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego odby³o siê tym razem w Zespole
Szkó³ w Orpiszewie.

częła się mszą, celebrowaną
przez proboszcza Orpiszewa,
księdza Jacka Piekielnego. Po
części oficjalnej, podczas której
szkoła otrzymała imię nowego
patrona i sztandar, w krótkim
programie artystycznym mło-
dzież przedstawiła koleje życia
rotmistrza.

Uroczystość zakończyło
wspólne zwiedzanie szkoły i przy-
gotowanej wystawy.          (jakep)

Nowe kryterium dochodowe
i wy¿sze zasi³ki rodzinne

nika przyszłego roku kwoty kry-
teriów dochodowych będą wyno-
sić: 539 zł na osobę w rodzinie
lub 623 zł na osobę w rodzinie,
w której jest dziecko niepełno-
sprawne,

Kwoty zasiłku rodzinnego będą
wynosić:

-77 zł na dziecko do 5 lat,

-106 zł na dziecko w wieku
od 6 do 18 lat,

-115 zł na dziecko w wieku
od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozosta-
je wysokość dodatków do za-
siłku rodzinnego, jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodze-
nia się dziecka, świadczenia
pielęgnacyjnego oraz zasiłku
pielęgnacyjnego.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby
uczącej się stanowiących pod-
stawę do ubiegania się o zasi-
łek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (DzU.

Poz. 959).

Narada dyrektorów w Benicach

Wraz z nowym rokiem szkolnym krotoszyñska czwórka przyst¹pi³a do
realizacji miêdzynarodowego projektu Comenius.
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Po spotkaniu modlitewnym w
kościele św. Jana Chrzciciela
uczestnicy przeszli na stadion
miejski, gdzie zaplanowano ob-
rzędy pożniwnego święta oraz
występy artystyczne. Wiedziony
przez Krotoszyńską Orkiestrę
Dętą korowód wraz ze staro-
stwem dożynkowym: Ewą Kowal
z Benic i Radosławem Kowale-
wiczem z Bożacina dotarł na
miejsce imprezy. Starosta kroto-
szyński Leszek Kulka wraz z
przewodniczącym rady powiatu
Stanisławem Szczotką i burmi-
strzem Julianem Joksiem ode-
brali uroczyście obrzędowe
chlebki upieczone z tegoroczne-
go ziarna. Następnie pachnące
bochenki wręczono przedstawi-
cielom władz wszystkich gmin
naszego powiatu oraz zaproszo-
nym gościom.

Na scenie zaprezentowały
się udanie liczne w naszym po-
wiecie zespoły ludowe. Po nich
duży aplauz zebrał ukraiński

W niedzielę 19 sierpnia kobie-
rzanie i mieszkańcy okolic mile spę-
dzili czas na zorganizowanym już
po raz czwarty w Kobiernie Festi-
walu Smaków Kobierskich

Imprezę połączoną z dożynka-
mi poprzedziła msza św. w miejsco-
wym kościele, podczas której pro-
boszcz otrzymał wieniec
dożynkowy. Po mszy
mieszkańcy i goście w
długim korowodzie prze-
szli na boisko sportowe,
gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Ze-
branych powitała Zofia
Jamka, sołtys Kobierna.

Dożynkową część
uroczystości wypełniły
przyśpiewki w wykona-
niu zespołu „Kobierzan-
ki”, towarzyszące wręczaniu chle-
bów burmistrzowi Julianowi Jok-
siowi, zaproszonym gościom oraz
kobierskim rolnikom. Gospodarza-
mi dożynek było małżeństwo Mar-
leny i Zenona Czubaków. Dalszą
część festynu wypełnił koncert Kro-
toszyńskiej Orkiestry Dętej, występ
zespołu ludowego „Krotoszanie”
oraz koncert zespołu Sul-Jazz-

Band. Powody do zadowolenia
mieli również najmłodsi mieszkań-
cy wsi, dla których zorganizowa-
no zabawę z klaunami oraz mnó-
stwo innych atrakcji.

Na festiwalu smaków swoje ta-
lenty kulinarne zaprezentowały
panie z kół gospodyń z Kobierna,

Gorzupi, Smoszewa i Brzozy. Im-
prezę zakończyła zabawa tanecz-
na.

Festiwal Smaków Kobierskich
został przygotowany przez sołtys
Zofię Jamkę i Radę Sołecką Ko-
bierna, tamtejsze kółko rolnicze,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotniczą Straż Pożarną.

(mm, jakep)

5 października Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Krotoszynie
świętuje 110-lecie swojego ist-
nienia. Wszystkich byłych
uczniów tej placówki oraz sym-
patyków zapraszamy w imie-
niu organizatorów na wielki
zjazd absolwentów.

Program zjazdu przewidu-
je o godz. 9.00 – mszę w koście-
le pw. św. Jana Chrzciciela i o
godz. 10.30 – uroczystą akade-
mię w szkole-jubilatce. W go-
dzinach 12.30 – 15.00 organiza-
torzy zapraszają na zwiedza-
nie szkoły, co będzie dużą
atrakcją dla osób, które daw-
no już opuściły mury placów-
ki.

Na godz. 17.00 zaplanowa-
no spotkanie absolwentów i
pracowników szkoły w Cen-

trum Usług Cateringowych na
ul. Klemczaka 13.

Organizatorzy serdecznie
zapraszają byłych uczniów do
udziału zarówno w oficjalnej
imprezie w szkole, jak i w spo-
tkaniu popołudniowym. Może
nie uda się już odszukać swo-
jej ławki w dawnej klasie, ale
na pewno warto zobaczyć, jak
zmieniła się szkoła – jest pięk-
na, nowoczesna i dobrze wy-
posażona. Warto też w towa-
rzyskiej atmosferze odświeżyć
kontakty z dawnymi kolegami
i koleżankami, być może rów-
nież nauczycielami, wymienić
wspomnieniami…

Zapisy na zjazd na stronie
szkoły www.zs2.krotoszyn.pl .
Informacje telefoniczne pod nr.
tel. 62 725 26 78.                    (eliz)

Ponad 20 radioodbiorników
starego typu można obejrzeć na
wystawie w biadkowskiej biblio-
tece.

We wtorek 11 września w bi-
bliotece w Biadkach, filii Kroto-
szyńskiej Biblioteki Publicznej
im. Arkadego Fiedlera w Kroto-
szynie, została otwarta wystawa
Grzegorza Dudka „Jak powstało
radio”. Autor wystawy, obecnie
emeryt, od urodzenia mieszka z
rodziną w Biadkach. Pół żartem
wspomina, że radioodbiornikami,
poznawaniem ich budowy i „na-
prawianiem” interesował się od
najmłodszych lat swojego życia.
Samym zbieraniem i kolekcjono-
waniem radioodbiorników, tak na
poważnie, zajmuje się od pięciu
lat. Wystawę otworzyła Ewa Bu-
kowska, dyrektorka krotoszyń-
skiej biblioteki, która przedstawi-
ła  autora i powitała przybyłych
na spotkanie mieszkańców wsi.
Na wystawie zaprezentowano

ponad 20 radioodbiorników (cała
kolekcja pana Dudka liczy ponad
100 szt.), ilustrując w ten sposób
rozwój radia od lat 20. po 60. ubie-
głego wieku. Warto tutaj przypo-
mnieć, że na początku odbiór in-
formacji był możliwy najczęściej
przez słuchawki. Część ekspona-
tów jest sprawna technicznie i
można posłuchać np. programu I

Do¿ynki powiatowe w Krotoszynie
Jak ka¿e tradycja, œwiêto rolnicze rozpoczê³o siê msz¹ w podziêce za
zebrane plony.

zespół Gracja, który przybliżył
uczestnikom imprezy swój rodzi-
my folklor. Kabaret Babiniec z
Rozdrażewa jak zawsze bawił
doskonale satyrycznymi scenka-
mi z życia codziennego.

Potem przyszedł czas na po-
pisy gwiazdy kulinarnej, znane-
go dobrze w Krotoszynie Karola
Okrasy. Kiedy słynny kucharz
opuścił deski estrady, jego miej-

sce zajęła oczekiwa-
na przez wielu fanów
gwiazda muzyczna –
piosenkarz Andrzej
Cierniewski.
Niezależnie od nurtu
scenicznego podczas
dożynek działo się
dużo innych rzeczy,
ciekawych, a przede
wszystkim smacz-
nych, co widać było
po zainteresowaniu,
z jakim spotkała się
oferta stoisk kół go-

Festiwal Smaków Kobierskich

Historia radia w BiadkachDawni uczniowie szko³y
na B³oniu zaproszeni

spodyń wiejskich, od lat towa-
rzyszących krotoszyńskim impre-
zom i cieszącym się zasłużoną re-
nomą.

Na dzieci czekały atrakcje typu
dmuchany zamek i trampolina.
Zwiedzających przyciągała także
wystawa zwierząt gospodarskich
i prezentacja firm pracujących na
rzecz rolnictwa oraz stoiska pro-
mujące zdrowie.                    (eliz)

Polskiego Radia na modelu „Sto-
lica” z 1955 r. Wystawa będzie
czynna do 23 listopada 2012r.

Do oglądania zapraszamy w
godzinach otwarcia biblioteki:
Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 14:00 – 19:00
Czwartek 14:00 – 19:00
Piątek 10:00 – 12:00
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