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23 kwietnia w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie goœcili m³odzi mieszkañcy Fontenay le Comte, s³uchacze pomaturalnej szko³y technologii drewna. Burmistrz
Julian Jokœ przedstawi³ im nasz¹ gminê od strony gospodarczej, po mieœcie oprowadzi³a ich Urszula Makie³a, szefowa naszego towarzystwa przyjaŸni polsko-francuskiej.

fot. Jacek Kêpa

12 kwietnia w kwaterze wojskowej krotoszyńskiego
cmentarza odbyła się krótka uroczystość poświęcona 73.
rocznicy zbrodni katyńskiej. Zgromadzonym wokół krzyża Katyńskiego uczestnikom uroczystości o tragicznych
wydarzeniach sprzed lat przypomniał Antoni Korsak, szef
Krotoszyńskiego Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Chwilę później apel poległych przeprowadził Edward Jokiel, historyk, nauczyciel w krotoszyńskim I LO. Uroczystość zakończyło złożenie pod krzyżem
wiązanek kwiatów przez delegacje kombatantów, samorządowców, reprezentantów organizacji politycznych oraz
(mm)
młodzież z krotoszyńskich szkół.

„Wiewiórki” w urzêdzie

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Wizyta z Brummen
w Konarzewie

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W rocznicê
zbrodni katyñskiej

fot. Monika Menzfeld-Czubak

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

W konarzewskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wizytę złożyli państwo Jacomien i Henk
Grave van der Linde, mieszkańcy Brummen, holenderskiego miasta partnerskiego Krotoszyna. Jacomien została przed laty wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Krotoszyna”. Wraz z mężem przywiozła rzeczy, przydatne
w funkcjonowaniu ośrodka, między innymi pomoce do
pracy terapeutycznej z wychowankami.
(jakep)

24 kwietnia burmistrza Julian Joksia odwiedziły
przedszkolaki z „Maciusia”. Grupa „Wiewiórek” szybko rozgościła się w gabinecie włodarza. Rozmawiano o
wiośnie i pracach w ogródkach. Przedszkolaki mówiły
o swoim przedszkolu oraz ulubionych miejscach spacerów po Krotoszynie. Opowiedziały też, gdzie wybierają
się na wakacje. Na zakończenie wizyty zaśpiewały wiosenną piosenkę. Przy okazji wizyty w urzędzie zajrzały
do biura księgowego, gdzie próbowały swoich sił w
otwieraniu sejfu urzędowego. W biurze Straży Miejskiej
z zainteresowaniem przyglądały się obrazom z kamer
na monitorach. W sali sesyjnej bardzo sprawnie zajęli
miejsca radnych w sali sesyjnej. Niebywałą atrakcją oka1
zała się dla nich przejażdżka windą.
(mm)
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Dzieñ otwarty
w roszkowskiej podstawówce

Uczniowie z Benic
w Dierdorfie

3 maja KOK zaprasza na Rynek na spotkanie”Oswajamy patriotyzm - przelewamy krew”. W programie zbiórka MOTO
KREW organizowana przez klub motocyklowy Ignis Ardens. Mieszkañcy otrzymaj¹ „niezbêdnik patriotyczny” oraz teksty pieœni patriotycznych, które ok. godz.
18.00 zostan¹ odœpiewane wspólnie z
Krotoszyñsk¹ Orkiestr¹ Dêt¹. Dla dzieci:
malowanie twarzy, na zakoñczenie zostan¹ rozdane flagi Polski oraz tr¹bki dla
dzieci. Poczatek o godz. 9.00.

fot. archiwum

W po³owie kwietnia uczniowie z Benic kolejny
raz odwiedzili Dierdorf. W wymianie uczestniczyli uczniowie klasy szóstej i gimnazjum.

W pierwszym dniu pobytu
polscy uczniowie swój czas spędzili ze swoimi kolegami i koleżankami w niemieckiej szkole,
gdzie wspólnie z nimi uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych.
Tego dnia odbyła się również
konferencja na temat niemieckiego i polskiego systemu szkolnictwa. Nazajutrz wzięli udział w
wycieczce do najstarszego miasta w Niemczech, Trewiru, w którym podziwiali najstarsze i najpiękniejsze zabytki miasta, m.in.
katedrę św. Piotra, dzielnicę
żydowską oraz kościół Najświętszej Marii Panny. Kolejnego dnia
beniczanie wyruszyli do Heidelbergu – znanego centrum turystycznego leżącego nad rzeką

KOK zaprasza zainteresowanych do skorzystania z oferty lekcji gry na saksofonie, które w najbli¿szym czasie poprowadzi absolwent wydzia³u jazzu Akademii Muzycznej. Szczegó³owe informacje
– tel. 507 032 931.

Lista 500
Na presti¿owej Liœcie 500, rankingu
najlepszych firm przygotowywanego
corocznie przez Rzeczpospolit¹, w
tym roku znowu widzimy krotoszyñskie firmy: Mahle Polska sp. z o.o i
Dino SA GK Krotoszyn. Za wynki w
2012 roku na 261. pozycji znalaz³o siê
Dino (za 2011 rok na 361.), na 297.
Mahle (za 2011 rok 294.).

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska
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Agent w bibliotece

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.
(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
Stra¿ Po¿arna
Policja
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999
998
997

fot. archiwum

Starostwo Powiatowe

Neckar. Mieli tam okazję podziwiać gotycko-renesansowy zamek, rynek wraz z gotyckim kościołem św. Ducha a także barokowy kościół jezuicki. Stamtąd
udali się na stronę francuską, by
zwiedzić Parlament Europejski w
Strasburgu. Następny dzień spędzili w Europejskim Parku Rozrywki, który dostarczył im wielu
wspaniałych wrażeń. Weekend
minął im w domach rodzin niemieckich. Na niedzielę był zaplanowany grill w szkole, a w poniedziałek, po tygodniowym pobycie, powrót do domu.
Projekt został zrealizowany
dzięki finansowemu wsparciu
fundacji Polsko – Niemiecka
(ben)
Współpraca Młodzieży.

Na początku kwietnia w bibliotece miejskiej odbyło się kolejne
spotkanie Klubu Miłośników
Książki. Klubowiczki omawiały
książkę Manueli Gretkowskiej
„Agent”, najnowsza powieść polskiej pisarki, która ma już ugruntowaną pozycję w świecie literackim, a jej powieści cenione są nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
Głównym bohaterem „Agenta” jest
60-letni Szymon, polski emigrant
mieszkający wraz z żoną Hanną

w Tel-Awiwie. W Polsce ma drugą kobietę, syna i dom. Gra
różne role i żyje w
świecie kłamstw, które stopniowo pogrążają mężczyznę coraz bardziej. Próbuje zorganizować swoje życie, aby nie
krzywdzić nikogo.
Książka wywołała
ożywioną dyskusję klubowiczek.
Zdania na ten temat były różne.
Na spotkaniu można było wypożyczyć ciekawe książki zaproponowane przez bibliotekarza, dostępne w wypożyczalni.
Biblioteka jest czynna w godz.
10.00 – 19.00 (poniedziałki od 13.00
– 19.00), w soboty 9.00 – 13.00. Tematem kolejnego spotkania będzie
książkę Grażyny Jagielskiej „Miłość z kamienia”.
(krytal)

(aw)

Targi edukacyjne

fot. archiwum

11 maja o godz. 10.00 z parkingu przy
Szkole Muzycznej wyruszy III rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. Trasa rajdu wiedzie ulicami: M³yñsk¹, Œwiêtokrzysk¹, przez Helenopol, Borownicê,
Chachalniê, rondo W.Rybakowskiego, ul.
£¹kow¹ i Klonowicza do miejsca startu.
Mile widziany pomarañczowy element
ubioru. Organizatorem imprezy jest Krotoszyñska Biblioteka Publiczna.

9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Roszkach należał do gości przyszłych uczniów. Niespodziankom nie było końca. W godzinach
południowych placówkę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dla nich wiele niespodzianek. Zdania o stopniu ich
atrakcyjności były podzielone. Jednakże każdy z przyszłych uczniów
tej szkoły znalazł dla siebie coś ciekawego.
Wszystkim niewątpliwie podobały się ćwiczenia rekreacyjne w

fot. archiwum

5 maja na strzelnicy ILO w Krotoszynie
odbêd¹ siê otwarte zawody strzeleckie z
broni kulowej (karabin i pistolet) z okazji
Tygodnia LOK.
Pocz¹tek zawodów o godz. 10.00. Organizatorem jest Zarz¹d Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w Krotoszynie.

sali gimnastycznej.
Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia z tablicą interaktywną oraz doświadczenia i eksperymenty z przyrody.
Były bardzo zróżnicowane - począwszy
od prostych doświadczeń, poprzez obserwacje mikroskopowe
aż do … kontrolowanego (w warunkach
szkolnych) wielkiego wybuchu wulkanu.
W kolejnych klasach można
było wcielić się w rolę artysty malarza, który doskonale miesza kolory i maluje; popracować z wykorzystaniem programów komputerowych; rozwiązywać zadania logiczne, matematyczne, językowe. A
co najważniejsze - w każdej klasie
czekały też uwielbiane przez maluchów łakocie: cukierki, lizaki,
soki owocowe oraz przepyszne
wypieki mam naszych uczniów.

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Krotoszynie 6
kwietnia odbyły się I Krotoszyńskie Targi Edukacyjne. Swój dorobek oraz ofertę edukacyjną
przedstawiło 10 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krotoszyńskiego. Były to:
- I Liceum Ogólnokształcące im.
Powstańców Wielkopolskich w
Koźminie Wielkopolskim
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
- Szkoła Przysposabiającą do
Pracy w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym im.
Janusza Korczaka w Borzęciczkach
- Szkoła Przysposabiającą do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego w
Konarzewie
- Zespół Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
- I Liceum Ogólnokształcące im.

Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka
Libelta w Krotoszynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.
Gimnazjaliści mogli porozmawiać z przedstawicielami szkół.
Była okazja, żeby skorzystać z doradztwa zawodowego, o co zadbał
Powiatowy Urząd Pracy. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty przeprowadzone przez
liderów Klubu Pracy oraz projekcja filmu: „Zawód przyszłości,
gdzie szukać, jak zdobyć”.
Ideą targów edukacyjnych
było ukazanie młodzieży możliwości dalszego kształcenia. Organizatorami przedsięwzięcia byli:
burmistrz Krotoszyna, starosta
krotoszyński, dyrektor PUP w
Krotoszynie oraz dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.
(gim2)
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Z pytañ do burmistrza

Nowy cmentarz

Ruszy³y prace
w Brzozie

Wkrótce prace na nowym cmentarzu Budow¹
cmentarza komunalnego w Durzynie zajmie siê
wy³oniona w przetargu firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Najprawdopodobniej prace w
Durzynie rusz¹ jeszcze w kwietniu.

Obiekt w Brzozie zostanie
gruntownie wyremontowany.
Zakończenie prac planowane
jest na koniec października
2013r. Realizacja zadania dofinansowana zostanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
(ludes)

Przypomnijmy, że od decyzji
zamawiającego odwołał się do
Krajowej Izby Odwoławczej w
Warszawie właściciel firmy MALPOL, która również była uczestniczką przetargu. Po przeprowadzonym postępowaniu (26 marca odbyło się posiedzenie z
udziałem stron) KIO oddaliła odwołanie złożone przez MALPOL,
przyznając tym samym rację zamawiającemu. Wobec powyższego umowę na realizację zadania
podpisano z firmą Gembiak-Mikstacki. 12 kwietnia przekazano
wykonawcy plac budowy.
Zgodnie z przetargiem pierwszy etap robót obejmuje między
innymi wykonanie drogi dojazdowej i manewrowej do parkingu,
budowę ścieżek cmentarnych i
chodników, wykonanie placu
wokół przyszłego budynku kaplicy. Wybudowane zostanie przyłącze wodociągowe oraz kanaliza-

cyjne. Roboty wymienione w
przetargu obejmują również wykonanie instalacji elektrycznej:
linii zasilających i oświetlenia zewnętrznego. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w elementy
małej architektury.
Michał Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mówi, że realizacja etapu I powinna zakończyć się jesienią
przyszłego roku. Podkreślił, że
etap pierwszy nie obejmuje budowy kaplicy cmentarnej, to kwestia przyszłości, najprawdopodobniej etapu II, którego realizacja być może przypadnie na 2015
rok, jeżeli oczywiście będą pieniądze w budżecie. Naczelnik
zwrócił również uwagę, że w etapie I zostanie wytyczona tylko
część ścieżek i cmentarnych
chodników. Będą one dobudowy(mm)
wane w miarę potrzeb.

fot. Jacek Kêpa

KrotoFEST – przygotowañ ci¹g dalszy

23 kwietnia w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym po raz
drugi spotkali się przedstawicie-

le krotoszyńskich organizacji pozarządowych, by rozmawiać o
szczegółach KrotoFESTU.

Proszę, aby ulica Słoneczna była ukończona w całości. Mam obawy, że duży ruch
na tej ulicy i kierowcy, którzy tam jeżdżą,
doprowadzą do jakiegoś nieszczęścia. Panie Łopaczyk, zapraszam na mały spacer
tą ulicą.
O tym, które ulice w naszej gminie wybudujemy w tym roku, decyduje rada miejska.
Proszę śledzić zmiany w budżecie gminy.
Przekażę pana zaproszenie radnemu, ale z
wszystkimi radnymi można się także kontaktować bezpośrednio lub telefonicznie. Oni są
państwa reprezentantami. W BIP-ie na naszej stronie są podane numery telefonów radnych.

fot. Sebastian Ludwiczak (x2)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Rozpoczęła się przebudowa
świetlicy wiejskiej w Brzozie.
Plac budowy przekazano wykonawcy w połowie marca br. Prace w Brzozie prowadzi konsorcjum firm: Budownictwo KUBIAK & Instalatorstwo Eugeniusz Grześkowiak. Firmę wybrano w drodze przetargu spośród 19 oferentów.

Czy krotoszyński deptak będzie remontowany? Nawierzchnia zniszczona przez
korzenie drzew, brak krawężnika...
Przygotowujemy się do projektu modernizacji Zespołu Szkół nr 3 wraz z budową sali
sportowej, drogą dojazdową i parkingiem.
Prace te rozpoczną się pod koniec 2013 roku
i potrwają do 2015 roku. Nierówności nawierzchni asfaltowej na całym odcinku Promenady będą usuwane w ramach remontów
cząstkowych, które przewidziane są na drugi kwartał br. Natomiast gruntowny remont
nawierzchni uzależniony jest od środków w
budżecie zabezpieczonych na ten cel.

Pracownik urzędu skarbowego, pani Mroczek, poinformowała zebranych o warunkach, które trzeba spełnić, jeśli stowarzyszenia zechcą sprzedawać swoje produkty. Panowie Michał Kurek, naczelnik wydziału komunalnego, i Waldemar Wujczyk,
komendant strażników miejskich, odpowiadali na pytania
związane z wykorzystaniem terenu wokół dworca PKP, na którym impreza ma się odbyć, i jego
zabezpieczeniem. Rozmawiano
na tematy, związane z wyposażeniem stowarzyszeń i ich oczekiwaniami logistycznymi. Poszukiwano miejsca, na którym powinna stanąć scena. Następne spotkanie, które zostało zaplanowane na siódmego maja, będzie za-

razem wizją lokalną i pierwszą
przymiarką do rozmieszczenia
poszczególnych stoisk. W trakcie
spotkania poinformowano także,
że swoje uczestnictwo zapowiedziały krotoszyńskie gazety, a
także niektórzy przedsiębiorcy.
Mówiono też o tym, jak poszczególne organizacje pragną zaprezentować się mieszkańcom gminy. Częścią imprezy będą warsztaty dotyczące zasad dialogu
społecznego, w którym wezmą
udział przedstawiciele samorządu. W czasie jej trwania zostanie
zaprezentowane nowe logo gminy Krotoszyn. W imprezie będą
mogli także uczestniczyć pasażerowie pociągu „Ziemianin”, który 8 czerwca zawita do KrotoszyJacek Kępa
na.

Czy byłaby możliwość wybudowania skateparku na Parcelkach? Jest tam dużo
młodzieży, która się nudzi popołudniami.
Z uwagi na wysokie koszty związane z doprowadzeniem do stanu używalności i bieżącym utrzymaniem istniejącego skateparku przy ulicy Sportowej nie mamy obecnie
możliwości finansowych, które pozwoliłyby
na wybudowanie tego typu obiektu sportowego w innej części miasta.
Jestem bezrobotny, nie mam za co kupić
jedzenie. Byłem w MGOPS, dostałem 120
zł na 3 miesiące i mam iść do pracy.
MGOPS podlega panu burmistrzowi, więc
niech pan zrobi porządek, bo tam dają
pieniądze alkocholikom, a naprawdę potrzebującym nie dają nic.
Ośrodek pomocy społecznej udziela pomocy
w formie świadczeń pieniężnych rodzinom,
w których dochód na osobę nie przekracza
456 zł oraz istnieją takie problemy jak: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba, alkoholizm i zdarzenie losowe. Forma i zakres świadczeń są
uzależnione także od okoliczności. W przypadku alkoholików ośrodek udziela pomocy
w formie bonów. Zadaniem pomocy społecznej jest aktywizacja i motywowanie do wykorzystania własnych możliwości, nie zaś
utrzymywanie osób bezrobotnych. Ośrodek
stara się udzielać pomocy stosownie do okoliczności stwierdzonych na podstawie wywiadu środowiskowego, natomiast osoby i rodziny korzystające z pomocy są zobowiązane
do współdziałania w rozwiązywaniu własnej
trudnej sytuacji życiowej, zatem do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Także do
szkoleń pozwalających zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.
Moja 6-letnia córka po 3 latach uczęszczania do przedszkola „Bajka” została odrzucona. Córka musi iść do zerówki. Byłam
we wszystkich przedszkolach i nie ma
miejsc. Pani dyrektor powiedziała mi, że
są miejsca na placu Szkolnym, na Błoniu.
Mieszkam na Fabrycznej i mam iść na
drugi koniec miasta z dziećmi? Chciałabym, aby pozostała ten ostatni rok w swoim przedszkolu!
Witam Panią. W przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja.
Przedszkole „Bajka” od nowego roku szkolnego będzie prowadzone przez Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Jana Chrzciciela w
Krotoszynie, dlatego samorząd nie ma wpływu na pracę placówki. Gmina, planując organizację pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, przygotowała miejsca
dla wszystkich dzieci pięcio- i sześcioletnich.
Niestety, nie w każdym przypadku jest to
możliwe w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Wolnymi miejscami dysponują obecnie
oddziały przedszkolne w szkole na placu
Szkolnym i przedszkolu „Słoneczko” prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety przy Zdunowskiej. Z racji miejsca zamieszkania proponuję rozważyć tę drugą
możliwość,
Kiedy będą budowali tę dużą hale sportowa kolo szkoly na al. Pwstanców Wlkp?
Modernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie wraz z budową sali sportowej zaplanowana jest na w lata 2013-2015.
Gdzie mieszkańcy Rynku będą mogli parkować swoje samochody po jego zamknięciu?
W ramach rewitalizacji planowane jesr ograniczenie ruchu kołowego w centrum miasta,
w części zachodniej i północnej Rynku, jednak nie wpłynie to na liczbę miejsc parkingowych.wych. Pozdrawiam.
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Od 16 do 25 kwietnia w Krotoszynie przebywa³a
grupa Francuzów z Fontenay le Comte.

Już za niespełna dwa miesiące ruszy w całej Polsce nowy, proekologiczny system gospodarki
odpadami. Na terenie Krotoszyna
oraz gmin ościennych sprawami
śmieci zajmie się nowy związek
międzygminny EKO-SIÓDEMKA.
Zgodnie ze statutem siedzibą
związku jest Krotoszyn. Kilka dni
temu burmistrz Julian Jokś przedstawił lokalnym dziennikarzom
pierwszą prezes EKO-SIÓDEMKI,
którą została Ewa Obal.
Pani Ewa była dotychczas zatrudniona w krotoszyńskim urzędzie
jako zastępczyni naczelnika wydziału, którego zadaniami były
między innymi ochrona środowiska i i sprawy komunalne. W zakresie obowiązków Ewy Obal była
gospodarka odpadami w naszej
gminie i wdrażanie nowego, związanego ze śmieciami systemu.
Teraz decyzją zgromadzenia

ście odwiedzili Wrocław, Kraków,
Oświęcim i Wieliczkę. 23 kwietnia
złożyli wizytę w krotoszyńskim
magistracie, gdzie spotkali się z
burmistrzem Julianem Joksiem.
Pod „opieką” Urszuli Makieły, prezes krotoszyńskiego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej, zwiedzili Krotoszyn i jego zabytki. Z
uwagi na specjalizację zawodową
z dużym zainteresowaniem przyglądali się drewnianemu kościołowi św.św. Fabiana i Sebastiana. Wybrali się również z wizytą do tartaku w Biadkach oraz spacerowali po
chwaliszewskich lasach z leśniczym Andrzejem Piesykiem.

Przesy³ka - film o Krotoszynie
Na naszym kanale na YouTube
pojawi³ siê nowy zwiastun filmu
„Przesy³ka. Die Sendung”.
Historia przedstawiona w filmie
ma pocz¹tek w Krotoszynie w latach
wojennych i toczy siê przez dziesi¹tki
lat, do dnia dzisiejszego. Opowiada o
przyjaŸni rodzin polskiej i niemieckiej,
która narodzi³a siê podczas okupacji
niemieckiej.
Do domu Koz³owiczów na Rynku w Krotoszynie zapukali pewnego
wieczoru umundurowani Niemcy.
Krotoszynianie, przygotowani do
mo¿liwego w ka¿dej chwili nakazu
opuszczenia domu, byli przekonani,
¿e ¿o³nierze przyszli w³aœnie z takim

(mm)

Wkrótce nowy dyrektor
22 kwietnia komisja konkursowa powo³ana przez burmistrza Krotoszyna wy³oni³a
kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum
Regionalnego w Krotoszynie.

Kilkanaście dni temu dziesięć
bocianów dreptało przy rozlewisku Czarnej Wody w Gorzupi. Być
może ptaki zatrzymały się tutaj
w drodze do miejsca lęgów. Razem z nimi rozlaną strugę obsiadło stado mew. Namoknięte łąki
prawdopodobnie zaoferowały
ptasim wędrowcom odpoczynek
i coś interesującego do zjedzenia,
bo przez kilkanaście minut boćki brodziły, pracowicie wyszuku-

fot. Monika Menzfeld-Czubak
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fot. Izabela Bartoœ

Aktualnie w krotoszyńskim
muzeum prowadzona jest inwentaryzacja.

W najbliższym czasie komisja przedstawi burmistrzowi kandydaturę Piotra Mikołajczyka. Jeżeli włodarz zaakceptuje propozycję komisji,
wówczas przyszły dyrektor
wraz z burmistrzem podpiszą
umowę w sprawie warunków

¿¹daniem…
Gdyby Ignacy Koz³owicz nie by³
rzeŸnikiem, ta historia prawdopodobnie
nie dotyczy³aby jego rodziny. Gdyby
¿ona Erwina Schmidta mia³a córkê, a
nie syna, znajomoœæ te¿ chyba nie potoczy³aby siê w takim kierunku. Niezale¿nie jednak od przypadkowego splotu wydarzeñ, na ich rozwój wp³ynê³y
jeszcze wyznawane wartoœci g³ównych
bohaterów, które pozwoli³y na wyci¹gniêcie pomocnej d³oni ponad szalej¹cym okrucieñstwem, zniszczeniem i
strachem.
„Przesy³ka” to ciekawy film dokumentalno-historyczny, pokazuj¹cy losy
zwyk³ych ludzi uwik³anych w wojnê i

znajduj¹cych siê po przeciwnej stronie barykady.
Jak wyjaœni³ przedstawiciel producenta filmu Artur W³odarkiewicz, telewizyjn¹ emisj¹ „Przesy³ki” zainteresowa³a siê TVP Historia. Emisja nast¹pi prawdopodobnie we wrzeœniu.
Nieco wczeœniej, na czerwiec, planowane jest jednorazowe wyœwietlenie
filmu dla mieszkañców Krotoszyna w
kinie Przedwioœnie. Na seans bêd¹
obowi¹zywa³y wejœciówki wydawane
w KOK-u. Dok³adniejsze informacje co
do daty emisji telewizyjnej, jak i w krotoszyñskim kinie, podamy, gdy zapadn¹ ostateczne decyzje.
(eliz)

Biblioteka
w nowej szacie

Urodzajny rok dla Gorzupi?

organizacyjno-finansowych
działalności muzeum. Umowa
będzie obowiązywała od dnia
powołania kandydata na stanowisko dyrektora muzeum.
Kontrkandydatem Mikołajczyka na stanowisko dyrektora
była Andrzej Chojnicki, nauczyciel w Zespole Szkół w
Chwaliszewie.

Piotr Mikołajczyk jest nauczycielem historii. Doskonale
znają go uczniowie z orpiszewskiego zespołu szkół, znany
jest też bywalcom Młodzieżowego Klubu Środowiskowego
Rivendell, gdzie jest wychowawcą. Większość krotoszynian kojarzy go jednak jako rycerza szefującego Pocztowi
Wierzbięty.
(mm)

stwo pracy związanej z przetargiem na odbiór śmieci dla gmin
członkowskich oraz uregulowaniem innych ważnych spraw.
Członkami EKO-SIÓDEMKI
są wszystkie gminy naszego powiatu oraz Cieszków.
(eliz)

członków związku została jego
szefową. W skład trzyosobowego
zarządu EKO-SIÓDEMKI weszli
też Ignacy Miecznikowski, wójt
Cieszkowa, i Julian Jokś, burmistrz Krotoszyna.
Nowy związek czeka mnó-

jąc czegoś w płytkiej wodzie. Potem stopniowo, po kilka sztuk,
opuściły teren, odlatując w kierunku południowym. Kilka minut
później także i mewy poderwały
się do lotu i opuściły rozlewisko.
Dziesięć bocianów na jednej
łące to dość rzadkie zjawisko w
naszych okolicach. Domyślamy
się, że to dobra wróżba dla Gorzupi i tamtejszych niewiast. :)
(eliz)

fot. Marcin Laska

Byli to uczniowie szkoły pomaturalnej o specjalności technolog
drewna i konstrukcji drewnianych.
Wraz z młodzieżą przyjechało kilku nauczycieli oraz osoba z towarzystwa przyjaźni.
Uczniowie tej szkoły przyjeżdżają do Krotoszyna już po raz
trzeci. Sympatią do Polski i naszego miasta zaraził ich nauczyciel
Jacky Bertin, który jest prezesem
Towarzystwa Przyjaźni FrancuskoPolskiej w Fontenay Le Comte.
Francuzi sami sfinansowali sobie
podróż. Noclegi zapewnili grupie
uczniowie i nauczyciele z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
Przy okazji pobytu w Polsce go-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Rusza EKO-SIÓDEMKA

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Technolodzy z Francji

Termomodernizacja budynku
biblioteki dobiega końca. W zakres
tego zadania wchodzi: docieplenie
ścian zewnętrznych oraz dachu budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana starej, dotychczas niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej. Zostaną
również wymienione rury spustowe oraz odgromienie.
Prace nad realizacją powyższego zadania zostały rozpoczęte w III
kwartale 2012, a zakończą się w
jeszcze w bieżącym półroczu. Wykonawcą robót jest firma budowlana Mal-Pol z Krotoszyna, która została wyłoniona w drodze przetar(sław)
gu nieograniczonego.

www.is.krotoszyn.pl
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Dyskutowali
o siedzibie klubu

Pó³ wieku razem
9 i 10 kwietnia br. w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego
Ratusza odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

10 kwietnia medale otrzymali:
Krystyna i Kazimierz Augustyniakowie
Urszula i Mieczysław Kaczmar-

Medale przyznano także parom
nieobecnym na spotkaniach jubileuszowych: Marii i Edwardowi
Nawrotom, Krystynie i Marianowi Ostojom, Marii i Stefanowi
Ratajewskim.
***
„I choć spiętrzały się niekiedy
nad waszym małżeństwem przeciwności losu, to jednak przetrwaliście, udowadniając młodszym pokoleniom, że wzajemne
zaufanie i wyrozumiałość mogą
zwyciężyć wszystkie trudności”
- to fragment wystąpienia powitalnego kierownik USC Renaty
Pflantz wygłoszonego na uroczystości. Przyłączamy się do tych
słów i gratulujemy szanowym
(mm, eliz)
jubilatom.

fot. Izabela Bartoœ

9 kwietnia odznaczenia odebrali:
Stefania i Kazimierz Chytrzy
Kazimiera i Kazimierz Jaryszowie
Krystyna i Eugeniusz Lepczyńscy
Helena i Kazimierz Morgielowie
Janina i Eugeniusz Naglakowie
Maria i Bronisław Olejniczakowie
Teresa i Zbigniew Przybyłowie
Krystyna i Stefan Szkudłabscy
Cecylia i Józef Szulc Szulcowie
Janina i Zygmunt Troszczyńscy
Ludwika i Jerzy Woźni

kowie
Barbara i Leon Kolscy
Teresa i Stanisław Kozalowie
Alina i Hieronim Manikowscy
Genowefa i Stanisław Muszyńscy
Teresa i Mieczysław Naskrętscy
Lucjanna i Wiesław Orzechowscy
Wanda i Stanisław Patalasowie
Kornelia i Henryk Patriasowie
Alicja i Marian Szkudlarkowie
Teresa i Henryk Ziajkowie

Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens zwróciło się do burmistrza Juliana
Joksia z prośbą o wydzielenie
działki, na której stoi użytkowany przez nie budynek. Członkom komsiji sprawę do zaopiniowania przedstawiła naczelnik wydziału gospodarki przestrzennej Irena Rękosiewicz.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Drugiego dnia pary małżeńskie odbierały odznaczenia i
kwiaty z rąk przewodniczącej
RM Zofii Jamki i burmistrza Juliana Joksia. Gościem spotkania
był także poseł Maciej Orzechowski, którego rodzice również zostali uhonorowani Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Kierownik Renata Pflantz wygłosiła piękne powitanie, a burmistrz skierował słowa uznania

do każdej z par - większość jubilatów była mu znana z prywatnych bądź służbowych kontaktów. Poseł złożył wszystkim gratulacje, podkreślając siłę i znaczenie związku małżeńskiego.
***
Po oficjalnej, medalowej części uroczystości jubilaci zostali
zaproszeni do restauracji na poczęstunek.

fot. Izabela Bartoœ

Medale te, nadawane przez
prezydenta RP, są wyróżnieniem
dla osób, które przeżyły 50 lat w
jednym związku małżeńskim. We
wtorek i środę w krotoszyńskim
Ratuszu odznaczenia odebrały
24 pary.
Uroczystości rozpoczęły się
w południe. Gości powitała szefująca krotoszyńskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego Renata
Pflantz. Jako pierwsza przekazała gratulacje dostojnym jubilatom. Do życzeń przyłączył się
również Franciszek Marszałek,
radny sejmiku wojewódzkiego i
dyrektor departamentu inżynierii miejskiej w krotoszyńskim
magistracie, który chwilę później
wręczył małżonkom medale.

Na ostatnim posiedzeniu komisji spo³ecznej radni zapoznali siê z wnioskiem Ignis Ardens.

Ignis Ardens zwraca się z
taką prośbą już po raz kolejny.
Stowarzyszenie użytkuje od kilku lat budynek przy ulicy Fabrycznej, który jest wykorzystywany przez motocyklistów nie
tylko na ich spotkania. W br. w
budynku zainstalowano stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, siłownię i z urzadzeń tych
mogą korzystać w piątki i soboty wszyscy zainteresowani, także nienależący do stowarzyszenia. W swoim pismie Ignis Ardens zapewnia, że bierze udział
w wielu imprezach, na których
promuje naszą gminę, a od
trzech lat uczy dzieci i młodzież
przepisów ruchu drogowego.
Stowarzyszenie remontuje budynek i dba o niego, teraz chciałoby rozbudować go o piętro,
aby powstały dodatkowe, potrzebne pomieszczenia. W
związku z tym motocykliści
proszą ponownie o wyodrębnienie działki i utworzenie dla niej
osobnej księgi wieczystej.
Niestety, jak przypomniała
pani naczelnik, budynek ten
znajduje się na terenie objętym
planem zagospodarowania
przestrzennego, który nie pozwala w obecnej chwili na wydzielenie działki, o jaką wnio-

skuje stowarzyszenie. Cały obszar obejmuje blisko 13,5 tys.
metrów kwadratowych i jest
atrakcyjnym inwestycyjnie terenem w obrębie miasta, który
gmina chciałaby w przyszłości
sprzedać. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem
nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Krotoszyna i wszelkie decyzje dotyczące omawianego
obszaru muszą być odłożone do
czasu uchwalenia nowego planu, czyli co najmniej do połowy
przyszłego roku. Do tego czasu
Ignis Ardens będzie mogło użytkować budynek na dotychczasowych zasadach, zgodnie z
umową jako użyczenie.
Radni bardzo pozytywnie
zaopiniowali wniosek klubu i w
swojej dyskusji poszukiwali
rozwiązań, które byłyby zgodne z interesami i planami gminy, a jednocześnie pozwoliły
zrzeszonym mieszkańcom na
aktywność na dotychczasowym
poziomie. Przypomieli też, że
działają w gminie stowarzyszenia, które mają siedziby wspólne z innymi organizacjami.
Obecny na posiedzeniu wiceburmistrz Ryszard Czuszke potwierdził, że gmina wspiera w
miarę możliwości wszystkie organizacje, ale musi też patrzeć
dalekowzrocznie na swoje interesy, właśnie ze względu na dobro wszystkich mieszkańców.
Radni zasugerowali, żeby w razie sprzedaży całego terenu zaproponować klubowi inne pomieszczenie na działalność, np.
współużytkowanie jednej ze
(eliz)
świetlic wiejskich.
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Panele s³oneczne

20-lecie regionalistów

Gmina Krotoszyn odda w dzier¿awê nieruchomoœæ o powierzchni 6 hektarów w rejonie ul.
Zmys³owskiej i Gorzupskiej ³ódzkiej firmie DuSoleil Sp.z o.o.

sława Gałęskiego, Józefa Zdunka
i Aliny Gałęskiej. Prezesem towarzystwa został wówczas historyk
Kosiński.
Jednym z ważniejszych wydarzeń u zarania historii stowarzyszenia była sesja naukowa zorganizowana w 1993 roku. Wygłoszone na niej referaty dotyczyły przyrody ziemi krotoszyńskiej i historii polsko-niemieckiej w odniesieniu do przełomu XIX i XX wieku.
Pierwszą dużą publikacją była
monografia Krotoszyna. Tom pt.
Przyroda – Człowiek – Gospodarka wydany został w 1995 roku,
drugi pt. Historia – w roku 1996.

(eliz)

Usportowione
przedszkolaki

6

ły pamiątkowe dyplomy, zdjęcia,
puchary oraz słodycze i upominki rzeczowe.
Organizatorzy dziękują dyrekcji przedszkoli, opiekunom
oraz rodzicom za przygotowanie
dzieci i udział w turnieju. Składają również podziękowania
Krotoszyńskiemu Ośrodkowi
Kultury za udostępnienie nagłośnienia oraz p. Bogdanowi Chytrowskiemu za – jak co roku –
świetną konferansjerkę. Do zoba(csir)
czenia za rok!

11 kwietnia w kinie
,,Przedwiośnie’’ odbył się IV
Powiatowy Przegląd Piosenki
Polskiej lat 50 - 90.
Wzięło w nim udział 135
wykonawców przybyłych z
Czerwonaka, Oleśnicy, Milicza, Rozdrażewa, Kobylina,
Pogorzeli, Kobylina i oczywiście z Krotoszyna.
Publiczność usłyszała przeboje Anny German, Maryli Rodowicz, Stanisławy Przybylskiej, Anny Jantar, Małgorzaty Ostrowskiej, Wioletty Willas i wielu innych, była to
prawdziwa uczta dla ucha.
W klasyfikacji zespołów I
nagrodę jurorzy przyznali zespołowi ,,Retro Cafe’’ z Czerwonaka, II - ,,Sto-krotkom «»
ze stowarzyszenia ,,Razem’’,
III - chórowi UTW z oleśnicy.
Najlepsi soliści: I – Marta Bukowska z Czerwonaka, II –
Sabina Szymczak z Krotoszyna, III – Zbigniew Młynarczyk
z Kobylina. Organizatorami
przeglądu byli: stowarzyszenie ,,Razem’’ oraz KOK. (eg)

Dzięki umowie firma może
rozpocząć załatwianie wszelkich
formalności, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz
ubiegać się o pozwolenia konieczne do zainstalowania paneli
słonecznych. Zgodnie z umową
ma na to 3 lata. Jeżeli w ciągu
tego czasu dzierżawca nie uzyska prawomocnego pozwolenia
na budowę, umowa traci swoja
(mm)
moc.

Rolniczka
uhonorowana

Przegl¹d
piosenki

fot. archiwum

19 kwietnia odbył się finał
Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego Przedszkoli o Puchar Burmistrza Krotoszyna. W turnieju
wzięło udział 8 przedszkoli. W
wyniku eliminacji do finału
awansowały przedszkola: Miś
Uszatek, Biedronka, Kubuś i
Maciuś. Po wspanialej zabawie i
zaciętej walce zwyciężyło przedszkole Miś Uszatek, drugie miejsce zdobył Maciuś, trzecie Kubuś, a czwarte - Biedronka.
Wszystkie przedszkola otrzyma-

Podczas sesji w listopadzie
2012 r. radni podjęli uchwałę o
wyrażeniu zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
wspomnianej nieruchomości z
przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej produkującej
prąd elektryczny.
Umowę w tej sprawie podpisali 11 kwietnia burmistrz Julian
Jokś oraz Dariusz Katulski, dyrektor zarządzający DuSoleil.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Od 20 lat osoby zainteresowane pogłębianiem i popularyzowaniem wiedzy o Krotoszynie i regionie regularnie spotykają się, by
podzielić się wynikami własnych
badań na temat lokalnej historii,
przyrody czy kultury. Przygotowują konferencje dla mieszkańców, wydają publikacje, w których
upowszechniają wśród czytelników zdobytą wiedzę. Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej, zrzeszające tych
pasjonatów regionalizmu, zostało utworzone i zarejestrowane w
1993 roku w sądzie z inicjatywy
dra Dionizego Kosińskiego, Miro-

Przez lata istnienia TMiBZK
ukazało się wiele wydawnictw
przygotowanych lub opracowanych przez jego członków. Między
innymi było to osiem już tomów
serii Krotoszyn i okolice, powstały też pozycje monotematyczne,
jak np. „Dzieje Gimnazjum Krotoszyńskiego”, „Wielkopolski
Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski” czy też „Monografia wsi
Orpiszew”.
Dwudziestolecie pracy edukacyjnej i popularyzatorskiej Towarzystwo uczciło uroczystym spotkaniem przy kawie w restauracji Cristal. W spotkaniu oprócz
członków jubileuszowego gremium udział wzięli sponsorzy
oraz władze samorządowe. Podsumowanie wieloletniej działalności przedstawili wiceprezes Alina
Kajewska i były prezes dr Józef
Zdunek. O dokonaniach przypominały też: wystawa wszystkich
publikacji sygnowanych przez Towarzystwo oraz zaprezentowane
na ekranie zdjęcia zrobione podczas ważniejszych spotkań i konferencji.
Nie obyło się również bez pamiatkowych medali, którymi uhonorowano zarówno członków, jak
i sympatyków regionalistów.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Izabela Bartoœ

19 kwietnia Towarzystow Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej
œwiêtowa³o dwie dekady swojej dzia³alnoœci.

7 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
odbyła się gala wieńcząca XII edycję konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.
W grupie laureatów uhonorowanych podczas podsumowania
znalazła się Danuta Osuch z Jasnego Pola, rolniczka z naszej

gminy.
25 kwietnia na sesji Rady
Miejskiej Danuta i Markek Osuchowie odebrali z tego tytułu gratulacje. Złożyli je laureatom szefowa rady Zofia Jamka, burmistrz
Julian Jokś oraz Franciszek Marszałek, radny sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
(red.)
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Najlepsi m³odzi fizycy
i przyrodnicy

Fina³ siatkówki

W pierwszym meczu o V miejsce spotkały się drużyny Ochman
Krotoszyn i Team Tabakiera Krotoszyn, wynik: 3:2 (25-21;2125;23-25;25-19;15-4 ). W drugim
meczu o III miejsce drużyna ASM
Krotoszyn wygrała z G&M Krotoszyn 3:2 ( 26-24;16-25;24-26;2624;16-14 ). W meczu o I miejsce
spotkały się zespoły Instalator

Krystian Marciniak Krotoszyn i
AT Wit-Cars Krotoszyn wynik 3:1
(25-23;22-25;25-16;25-19 ). Tym
samym drużyna Instalatora
obroniła tytuł z roku ubiegłego.
Skład zwycięskiej drużyny: Tomasz Horyza, Łukasz Marszałek,
Tomasz Wojtkowiak, Maciej Walczak, Ryszard Chojnicki, Bartosz Kosiarski, Łukasz Król,

Krzysztof Kapała

szyn
2. Monika Jadczak, SP 1 Krotoszyn,
3. Mateusz Kot SP Orpiszew

Kwietniowe strzelanie

fot. archiwum

19 kwietnia na strzelnicy LOK odby³y siê otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z
okazji Tygodnia LOK.

Zawodnicy rywalizowali w
kategorii szkół podstawowych i
gimnazjalnych oraz w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Wyniki
Drużynowo,
szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krotoszynie (Wiktor Wróblewski, Paweł Krawczyk, Michał
Zimniak, opiekun Wiesław

Wciórka)
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszynie Krotoszyn (Maciej i Michał
Olachowski, Marcin Nadstawski,
opiekun Bernadeta Frąszczak)
3. Szkoła Podstawowa w Orpiszewie (Łukasz i Mateusz Kot, Krystian Ogrodowski, opiekun Łukasz
Rabenda)
Indywidualnie,
szkoły podstawowe
1. Wiktor Wróblewski, SP 1 Kroto-

Paweł Mintus, Grzegorz Wiertlewski i Piotr Blecha.
Mecze finałowe były wyrównane, a zawody stały na wysokim
poziomie sportowym. Za najlepszego zawodnika finału do lat 30
uznano Łukasza Marszałka z Instalatora, zaś powyżej lat 30 najlepszy okazał się Artura Basińskiego z G&M Krotoszyn.
Organizatorzy bardzo dziękują sędziom zawodów. Byli nimi
: Antoni Pyrzewski, Bogdan Kot,
Waldemar Bielawny i Marian
Szewczykowski.
Trofea sportowe wręczyli zastępca burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke i starosta krotoszyński Leszek Kulka w asyście
władz KTPS.
Bardzo miłym akcentem było
również to, że sponsorzy poszczególnych drużyn podziękowali
swoim zawodnikom, wręczając im
indywidualne upominki. Więcej
informacji, zdjęcia i składy pozostałych drużyn na stronie KTPS
www.kls.krotoszyn.info

Gimnazja, drużynowo
1. Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie (Patryk Kulawski, Jakub Kluza, Norbert Nadstawski, opiekun
Tomasz Klimek)
2. Zespół Szkół w Orpiszewie
(Dominik Bieganek, Bartosz Binek, Szymon Gościniak, opiekun
Łukasz Rabenda)
3. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie (Dominik Dymarski, Jagoda
Piechocka, Magda Konrady)
Tradycyjnie po zawodach rozegrano turnieje. Turniej 1 strzału, w którym uczestniczyło 7 zawodników, wygrała Zuzanna
Poczta z SP w Orpiszewie. W turnieju rzutów lotkami, którym zainteresowało się 13 zawodników,
najlepszy okazał się Marcin Nadstawski z SP 3.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, zawodnikom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane w
ramach konkurs ofert dla organizacji pozarządowych przez
Urząd Miejski w Krotoszynie.
Ogółem w strzeleckiej imprezie
uczestniczyło 16 drużyn i 56
uczniów. Zawody zorganizował
Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie przy finansowym
wsparciu UM w Krotoszynie.
Antoni Azgier

VI Powiatowa Olimpiada Fizyczna organizowana
przez Samorz¹dowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie ju¿ za nami.

fot. archiwum

fot. archiwum

20 kwietnia w hali przy ul. M³yñskiej odby³y siê mecze fina³owe XI edycji Krotoszyñskiej Ligi Siatkówki organizowanej przez Krotoszyñskie
Towarzystwo Pi³ki Siatkowej.

20 marca w Zespole Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się VI Olimpiada Fizyczna dla
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz I Olimpiada
Przyrodnicza dla uczniów szkół
podstawowych. Tak jak w latach
ubiegłych olimpiada odbyła się pod
patronatem Starosty Krotoszyńskiego oraz Burmistrza Krotoszyna.
Najlepsi fizycy - gimnazja
I - Mikołaj Szopiński z Gimnazjum
nr 5 w ZS z OI; Filip Zybała z Gimnazjum nr 4, Krzysztof Kowalczyk
z Niepublicznego Gimnazjum.
II - Stanisław Bzdęga z Niepublicznego Gimnazjum; Mateusz Radajewski z Gimnazjum nr 2; Karol
Krakowski z Gimnazjum nr 4 w
Krotoszynie.
III - Filip Popiel z Gimnazjum nr .
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Jakub Tokarek
II miejsce - Arkadiusz Brenk
III miejsce - Kinga Zembska
Najlepsi przyrodnicy
Klasy IV
I miejsce i tytuł Czeladnika Przyrody zdobyła Bogumiła Murawska ze
Szkoły Podstawowej w Lutogniewie
II miejsce - Jakub Kurczewski z
Zespołu Szkoła Podstawowa i
Przedszkole w Kobylinie
III miejsce - Michał Głód ze Szkoły
Podstawowej w Kobiernie
Klasy V
I miejsce i tytuł MŁODEGO KOPERNIKA zdobył Bartosz Cieślak ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie
II miejsce - Jakub Wandelewski ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Kroto-

szynie
III miejsce - Anna Czchorek ze
Szkoły Podstawowej nr w ZS 1 z OI
Klasy VI
I miejsce i tytuł COPERNICUS
CROTOSINENSIS zdobył Dawid
Pawlaczyk ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w ZS 2 z OI
II miejsce - Adrian Klonowski ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w ZZ 1 z
OI
III miejsce - Dominik Kierys ze
Szkoły Podstawowej nr 8.
***
22 marca uczestnicy VI Powiatowej Olimpiady Fizycznej wraz
opiekunami oraz zastępcą burmistrza Krotoszyna Ryszardem
Czuszkem pojechali do Poznania na
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie odbył się
drugi etap zmagań z fizyki. Na uniwersytecie przywitał ich prof. dr.
hab. Rufin Makarewicz. Wiceburmistrz wraz z nauczycielami fizyki
naszego powiatu omówili z prof.
Makarewiczem oraz prof. dr. hab.
Antonim Wójcikiem, dziekanem
Wydziału Fizyki UAM, dalszą
współpracę powiatu krotoszyńskiego z Wydziałem Fizyki. Następnie
wszyscy wzięli udział w bardzo ciekawym, naszpikowanym doświadczeniami wykładzie na temat
dźwięku. Kilka doświadczeń mogli
przeprowadzić także uczestnicy
olimpiady.
Po wykładzie ogłoszono nazwiska laureatów olimpiady. Młodzi fascynaci fizyki uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez uniwersyteckich wykładowców.
Wyjazd został zorganizowany
przez Mariolę Kaźmierczak, dyrektor Samorzadowego Ośrodka Do(zs2)
skonalenia Nauczycieli.
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Dawid laureatem olimpiady

Krotosz p³ywa³
w Rawiczu

Dawid Pawlaczyk, uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w
Krotoszynie, zosta³ laureatem wojewódzkiego konkursu przyrodniczego
i finalist¹ wojewódzkiego konkursu matematycznego w roku szkolnym
2012/2013.

fot. archiwum

fot. archiwum

8 marca w Poznaniu Dawid
wraz z 91 innymi finalistami
przystąpił do ostatniego etapu
wojewódzkiego konkursu przyrodniczego. Na uwagę zasługuje
fakt, że Dawid zakwalifikował się
do tego etapu jako jedyny uczeń
z powiatu krotoszyńskiego.
W finale uczniowie mieli do
rozwiązania 15 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych, za które mogli otrzymać maksymalnie
40 punktów. Dawid, zdobywając
36 punktów, czyli 90 %, uzyskał
tytuł laureata. Konkurs przyrodniczy zalicza się do wyjątkowo
trudnych, ponieważ łączy w sobie elementy kilku nauk. Dzięki
wytężonej pracy, ogromnej determinacji oraz wyjątkowym predyspozycjom Dawid opanował
wiedzę przyrodniczą na poziomie
wykraczającym poza program
szkoły podstawowej. Ciężka praca związana z przygotowaniami
do konkursu opłaciła się. Bardzo
dobry wynik zwalnia Dawida z
obowiązkowego sprawdzianu po
klasie szóstej. Zgodnie z regulaminem tego sprawdzianu, laureat otrzymuje maksymalną
liczbę punktów.
Dawid został także finalistą
wojewódzkiego konkursu mate-

Młodzi pływacy
KS Krotosz 20
kwietnia sprawdzali swoje umiejętności na Zawodach Pływackich
w Rawiczu. W zawodach mogli
uczestniczyć zawodnicy urodzeni
w 2001roku i
młodsi. W rywalizacji dominowali
pływacy Warty
Poznań, Kędzierzyna Koźle oraz KS Krotosz. Nasi
pływacy stanęli na podium 20 razy,

Wiktoria Mielcarek
50m stylem dowolnym -1. miejsce
100m stylem dowolnym -1. miejsce
100m stylem motylkowym -2. miejsce

Patryk Gromski
50m stylem motylkowym -3. miejsce
100m stylem klasycznym -3. miejsce

Kamil Biernacki
50m stylem grzbietowym -2. miejsce
100m stylem grzbietowym -2. miejsce

W dniach 19-20 kwietnia w
Krasnymstawie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat
20. Bardzo dobrze spisał się na
nich zawodnik Ceramika Mateusz
Filipczak, który zdobył złoty medal i tym samym został wytypowany na Mistrzostwa Europy Juniorów zaplanowane na pierwszy
tydzień lipca 2013 roku w Macedonii, w miejscowości Skopje. W

leżał już do ostrowskiego bilardzisty i Karol Chleboś gładko
pokonał Daniela Antoniewicza
4:1.
(pagal)

fot. archiwum

drzejem Nowakiem z Witaszyc
4:2, Sebastian Gradel ze Zdun
przegrał z Danielem Antoniewiczem z Krotoszyna 3:4. Finał na-

Mi³osz Brdys
50m stylem dowolnym -2. miejsce
Hubert Dolata
200m stylem zmiennym -3. miejsce
Sztafety:
4x50m dziewcz¹t stylem zmiennym
– 2. miejsce
4x 50m ch³opców stylem zmiennym
– 2. miejsce
4x 50m stylem dowolnym dziewcz¹t
– 3. miejsce
4x 50m stylem dowolnym ch³opców
– 2. miejsce

Mistrzostwa Polski
w zapasach

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6
000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. 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.
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Monika Jadczak
50m stylem klasycznym -3. miejsce

Julia Rozum
200m stylem zmiennym -2. miejsce
100m stylem zmiennym -3. miejsce
50m stylem grzbietowym -3. miejsce

miejsce 27 marca na uroczystej
gali laureatów w Poznaniu.
Dawid Pawlaczyk jest dla swoich kolegów wzorem do naśladowania i przykładem, że talent w połączeniu z systematyczną pracą są gwarancją po(zs2)
wodzenia.

Bilardowe rozgrywki
W pierwszą niedzielę kwietnia
w Krotoszyńskim Centrum Bilardowym „Bila" dwudziestu bilardzistów południowej Wielkopolski
walczyło o udział w Mistrzostwach Polski Amatorów.
Oprócz stałej ekipy z UKS
Bila, nie zabrakło tego dnia bilardzistów z Witaszyc, Jarocina,
Koźmina Wlkp., Ostrowa Wlkp. i
Krotoszyna. Mecze rozgrywano w
najpopularniejszą z odmian pool
bilarda 8 – bil do 4 wygranych
partii. Oprócz „starej gwardii” w
turnieju z dobrej strony pokazali
się także młodzi bilardziści.
Dominik Piszczek ze Zdun
trafił na Daniela Antoniewicza.
Doprowadził do remisu 3:3 i dopiero w ostatniej partii padło rozstrzygnięcie pojedynku – zwyciężył Daniel.“Do udanych mogą zaliczyć też swój występ bilardzistki. Anita Radzimirska i Weronika
Karwik odpadły dopiero przed
ćwierćfinałem.
W półfinałach Karol Chleboś
z Ostrowa Wlkp zwyciężył z An-

Medaliœci Krotosza

Artur Pauter
50m stylem klasycznym -1. miejsce
100m stylem klasycznym -1. miejsce
200m stylem zmiennym -2. miejsce

matycznego, zabrakło trochę
szczęścia, aby został laureatem
w tych zmaganiach. Tak jak
inni zwycięzcy olimpiad przedmiotowych, Dawid otrzymał zaświadczenie i nagrodę kurator
oświaty Elżbiety Walkowiak.
Wręczenie zaświadczeń miało

zdobywając 4 złote, 9 srebrnych i
7 brązowych medali.
(włofi)

zawodach wzięło udział 144 zawodników z 47 klubów z całej Polski.
Klasyfikacja indywidualna
I miejsce w kategorii 96 kg - Mateusz Filipczak
IX miejsce w kategorii 60 kg – Tomasz Chołodecki
XIII miejsce w kategorii 120 kg –
(rafpat)
Michał Lis

