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22 czerwca przy ulicy Benickiej odby³o siê III Œwiêto Ulicy. Organizacja
imprezy by³a mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie, Rady Osiedla nr 3, Banku Spó³dzielczego, a tak¿e firmie
Stomatologia-Protetyka Mañkowscy oraz pana Franciszka Kurzawy.
Imprezê prowadzi³a Ma³gorzata Godorowska, nad bezpieczeñstwem
czuwa³a Stra¿ Miejska, a scenê, nag³oœnienie i parasole udostepni³ Ze-
spó³ Muzyczny Koral z Biadek.

Zmieszane odpady  - do pojemnika na odpady zmieszane
wyrzucamy wszystkie œmieci, które nie nadaj¹ siê do se-
gregacji.

Odbiór wszystkich œmieci
Odpady zielone z nieruchomoœci zamieszka³ych
- w mieœcie co 2 tygodnie
- na wsi raz w miesi¹cu

Odpady zbierane selektywnie: metale, plastiki, szk³o, pa-
pier, tektura, wielomateria³owe z nieruchomoœci zamiesz-
ka³ych (od maja do koñca wrzeœnia)
- w mieœcie co 2 tygodnie
- na wsi raz w miesi¹cu
W pozosta³ych miesi¹cach roku na wszystkich obszarach -
raz w miesi¹cu.

Zmieszane odpady komunalne i niesegregowane z nie-
ruchomoœci maj¹cych nie wiêcej ni¿ 7 lokali mieszkal-
nych
- w mieœcie co tydzieñ
- na wsi co 2 tygodnie.
Zmieszane odpady z nieruchomoœci maj¹cych wiêcej ni¿ 7
lokali - raz na tydzieñ.

Op³aty
Œmieci niesegregowane - 18 z³ od osoby
Œmieci segregowane - 10,50 z³ od osoby
W obu przypadkach za 3. i ka¿de kolejne dziecko w rodzi-
nie - 1 z³. Dotyczy to dzieci do lat 18 lub studiuj¹cych do lat
25.  Op³aty nale¿y uiszczaæ do 10. dnia ka¿dego miesi¹ca,
pocz¹wszy od sierpnia 2013r.

17 lipca br. w Ratuszu  me-
dale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie odebra³y pary,
które przed piêædziesiêciu
laty zawar³y zwi¹zek ma³¿eñ-
ski.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

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

Kino 3D Przedwioœnie zaprasza 3 sierpnia
na Powtórkow¹ Noc Filmow¹, podczas któ-
rej wyœwietlone zostan¹ cztery kinowe hity
wybrane przez internautów. Filmy w wersji
2D z napisami, bilet na ka¿dy seans - 10 z³.

Lato Organowe w Krotoszyñskiej Farze: drugi
z koncertów zaplanowany na 4 sierpnia godz.
19.00, trzeci - 25 sierpnia godz. 19.00, czwar-
ty - 15 wrzeœnia godz. 20.00.

15 sierpnia 93. rocznica zwyciêstwa orê¿a
polskiego w Bitwie Warszawskiej. O  godz.
12.00 delegacje samorz¹dowców, organi-
zacji kombatanckich, politycznych i m³odzie¿
szkolna z³o¿¹ wi¹zanki kwiatów pod pomni-
kiem 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.

16 sierpnia na ul. Rynkowej odbêdzie siê Fil-
mowy Sympatyczny Zau³ek. W tym roku
publicznoœæ w kinie plenerowym bêdzie
mog³a obejrzeæ komediodramat Charliego
Chaplina "Brzd¹c" oraz pos³uchaæ koncertu
zespo³u CZERWIE, który wykona muzykê na
¿ywo do tego z filmu. PóŸniej przewidziany
jest seans filmu PÓ£ ̄ ARTEM, PÓ£ SERIO
z Marilyn Monroe w jednej z g³ównych ról.

KOK zaprasza 17 sierpnia o godz. 18.00 na
boisko osiedlowe przy ul. Fabrycznej, gdzie
wystawiony zostanie spektakl dla dzieci „Pipi
Poñczoszanka” oraz zagra zespó³ „Bura
Kura”. Wejœciówki bêd¹ rozdawane podczas
happeningu o godz. 11.00.

18 sierpnia przy ul. Rynkowej odbêdzie siê
Miêdzynarodowe Spotkanie Folkloru, pod-
czas którego wyst¹pi¹ zespo³y z czterech
krajów:  CIFRA z miejscowoœci Uherske Hra-
diste (Czechy), Folklorystyczny Zespó³ Ta-
neczny Miasta Izmit (Turcja), Zespó³ Folklo-
rystyczny BOJKIWCZANKA z miejscowoœci
Dolyna (Ukraina), Zespó³ Folklorystyczny
ORAWIACY z Lipnicy Wielkiej (Polska).

18 sierpnia o godz. 18.00 w sali kina 3D
Przedwioœnie odbêdzie siê pierwszy spek-
takl projektu Teatr Polska, zaplanowanych
jest piêæ. Bêdzie to JANOSIK Teatru Lalka z
Warszawy. Przy okazji tego spektaklu odbêd¹
siê równie¿ warsztaty teatralne z artystami z
Teatru Lalka.

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.

Informujemy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy oraz inne
osoby, które mają do załatwienia
jakiekolwiek sprawy w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa oraz
w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej, że wydziały te zostały
przeniesione do budynku obok
Urzędu Miejskiego, również przy
ulicy Kołłątaja; dawniej była to

Wydzia³y urzêdu przeniesione

Znudzeni siedzeniem posta-
nawiają popływać kajakami.
Wyścigi w wodzie i wygłupy po-
wodują, że wioślarz jednego z
kajaków traci wiosło. Druga eki-
pa śpieszy z pomocą kompanom,
ale w czasie próby podpłynięcia

Akcja stra¿aków i woprowców
Pi¹tek 12 lipca br.
niewielki zbiornik
wodny w okolicy kro-
toszyñskich Parcelek.
Niebo zasnute ciemny-
mi deszczowymi
chmurami. Czterech
m³odych ludzi wypo-
czywa nad brzegiem.

dochodzi do zderzenia kajaków i
jeden z nich przewraca się. Węd-

karze dzwonią po służby ratun-
kowe.

Na miejsce zdarzenia docie-
rają strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP z Krotoszy-
na oraz ratownicy Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego Oddział Krotoszyn. Przy-
stępują do działania. Już po kil-
ku minutach mężczyźni zostają
odholowani do brzegu, gdzie
udzielono im natychmiast pierw-
szej pomocy. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało, na szczęście
to były tylko ćwiczenia zorgani-
zowane przez strażaków z JRG
PSP Krotoszyn i ratowników
WOPR z Krotoszyna.

Ćwiczenia takie pozwalają na
doskonalenie współpracy wo-
prowców i strażaków PSP. Służ-
by ratownicze muszą być przygo-
towane na każdą ewentualność.

Tomasz Niciejewski

W czerwcu br. w Świnkowie wy-
budowano długo oczekiwany
przez lokalną społeczność plac
zabaw. Plac powstał dzięki dzia-
łalności Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej w Świn-
kowie w ramach projektu współ-
finansowanego z Europejskiego
Fundusz Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich – Eu-
ropa Inwestująca w obszary wiej-
skie (w ramach realizacji osi 4
PROW 2007-2013, działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii

Plac zabaw w Œwinkowie

rozwoju”). Dofinansowanie wy-
niosło 15.552 zł. Dodatkowo za-
danie zostało wsparte finansowo
ze środków Miasta i Gminy Kro-
toszyn w kwocie 3.888 zł.
Nowy plac zabaw umożliwia ak-
tywne spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu i wszechstronny
rozwój dzieci. Zapewnia również
integrację miejscowej społeczno-
ści oraz zachęca rodziców do
przebywania ze swoimi dziećmi
w atrakcyjnym miejscu.

(SP Świnków)

W roku 2013 mija 65 lat od po-
wstania Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Krotoszynie, czyli
krotoszyńskiej Ceramy.

„Są miejsca, czasy i ludzie, któ-
rych się nie zapomina.” Pora spo-
tkać się na kolejnym zjeździe ab-
solwentów szkoły, w której spędzi-
liśmy najpiękniejsze lata naszej
młodości i edukacji. Chcielibyśmy
stworzyć okazję do refleksji, wzru-
szeń, a przede wszystkim powrotu
do szkolnych przyjaźni.

Zapraszamy absolwentów
wszystkich typów szkół średnich:
Technikum Ceramicznego, Liceum
Zawodowego, Technikum Odzieżo-
wego, Technikum Ochrony Środo-
wiska, Technikum Chemicznego,
Liceum Ogólnokształcącego, Li-
ceum Profilowanego, Wydział Za-

Zaproszenie na zjazd
ocznego Technikum Ceramicznego,
Technikum Mechanicznego, Tech-
nikum Elektrycznego, Państwowej
Szkoły Technicznej, Policealnego
Studium Zawodowego i Zasadni-
czej Szkoła Zawodowej z lat 1948 –
2013 do udziału w Zjeździe Absol-
wentów Szkoły, który odbędzie się
w dniach 4-5 października 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy jest
zamieszczony w Internecie na stro-
nie www.zsp1krotoszyn.pl
Koszt udziału w zjeździe: 150 zł (2
dni, biesiada oraz materiały zjaz-
dowe), 80 zł (materiały zjazdowe)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 1, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Kro-

toszyn, tel: 62 725 32 75, faks: 62 725

30 15, e-mail: zsp1krot@op.pl,

www.zsp1krotoszyn.pl

Komunikat Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-
Niemieckiej

Zapraszamy do letniej szkółki języka niemieckiego. Termin za-
jęć: 19 – 31 sierpnia w godz. 9:00 - 13:00. Przy dużej liczbie zgło-
szeń jest możliwość utworzenia grupy popołudniowej.

Do szkółki zapraszamy młodzież i dorosłych z co najmniej pod-
stawową znajomością języka niemieckiego.
Odpłatność przy zgłoszeniu:
- dla osób zrzeszonych w KTWPN – 50 zł
- dla pozostałych osób – 80 zł.

Zapisy prowadzi Jolanta Podziemska, tel. 691 762 848

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1, ul. Mickiewicza 11, tel. 62 725-32-75.

Szkó³ka niemieckiego - zapisy

siedziba Zakładu Energetyki
Cieplnej.
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Rubryka "Pytania do burmistrza"
jak co roku będzie zawieszona na
czas wakacji. Od 15 lipca do 15
sierpnia burmistrz Julian Jokś
nie będzie udzielał odpowiedzi.

Z pytañ do burmistrza

Ilu urzêdników przybêdzie w urzê-
dzie w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
ustawy tzw. œmieciowej? W zwi¹z-

ku z wejœciem w ¿ycie ustawy o utrzy-

maniu czystoœci i porz¹dku w gmi-

nach powsta³ zwi¹zek "Eko siódem-

ka", który bêdzie zajmowa³ siê gospo-

dark¹ odpadami, tak¿e na terenie na-

szej gminy. To Zwi¹zek zatrudni pra-

cowników do swoich zadañ, a nie

Urz¹d Miejski w Krotoszynie.

Czy mo¿na parkowaæ motocykl na
rynku za darmo? Czy trzeba wyku-
piæ bilecik? Nie, nale¿y uiœciæ op³atê

za czas parkowania pojazdu.

Rozumiem, ¿e mieszkañcy ulicy Ja-
snej maj¹ nieciekaw¹ drogê, ale na
Szymanowskiego równie¿ jest nie-
ciekawa nawierzchnia, zw³aszcza
po deszczach, a mieszkañcy tej uli-
cy na lepsz¹ nawierzchnie czekaj¹
ju¿ 30 lat. 29 maja br. Rada Miejska

podjê³a uchwa³ê o realizacji w latach

2013/2014 budowy nastêpuj¹cych

ulic w Krotoszynie: Kujawska, Czere-

œniowa, Paderewskiego, Liliowa.

Mo¿e powinno byæ referendum w
sprawi remontu Rynku? Na wio-
skach kostka, a po Chwaliszewskiej
terenówk¹ albo ³ódk¹.  Budowa dróg

jest realizowana zgodnie z bud¿etem

przyjêtym przez radnych w danym

roku. Bud¿et ma ograniczenia i nie

mo¿na w jednym roku wybudowaæ

stu dróg.

Nie otrzyma³em dot¹d odpowiedzi,
a modu³ „Zapytaj burmistrza" to dla
wyborców czêsto jedyna szansa
kontaktu z w³odarzem miasta. Moje
pytanie dotyczy³o remontu chodni-
ka na ulicy Zamkowy Folwark, któ-
ry po remoncie Jawnika i wyciêciu
drzew jest bardzo zniszczony, ma
wiele ubytków i jest niebezpieczny
dla przechodniów. Na ulicy Mickie-
wicza w pobli¿u apteki Eskulap oraz
przy "starej szkole" brakuje p³yt na
chodniku, widzia³em ju¿ przewraca-
j¹ce siê tam starsze osoby. A wy-
starczy³o by po³o¿yæ brakuj¹ce p³y-
ty chodnikowe. Strona internetowa

jest, obok telefonu, jedyn¹ szans¹

kontaktu z burmistrzem dla osób,

które nie mog¹ opuszczaæ domu. Na

pozosta³ych ju¿ od wielu lat czekam

w swoim gabinecie we wtorki w godz.

15.30  - 16.30. Chêtnie porozmawiam

tak¿e w zwyk³ych godzinach pracy

urzêdu, ale to ju¿ wy³¹cznie po umó-

wieniu telefonicznym. Ale zgadzam

siê z ocen¹ stanu chodnika na ulicy

Zamkowy Folwark, katastrofalnym.

Zwrócê siê do Powiatowego Zarz¹du

Dróg z pismem o zajêcie stanowiska

w tej sprawie. Ulica Mickiewicza jest

w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

przygotujê po raz kolejny pismo w

powy¿szej sprawie do osób odpowie-

dzialnych za stan nawierzchni chod-

nika.

Czy jest mo¿liwoœæ sfinansowania
nowego placu zabaw dla dzieciacz-
ków "¯³obka miœ"? Obecne jest w
z³ym stanie, niebezpieczne dla na-
szych maluszków.  Po zakoñczeniu

prac remontowych w bie¿¹cym roku

planujemy zagospodarowanie terenu

przy budynku, w którym mieœci siê

miêdzy innymi ¿³obek dla dzieci.

Czêœæ terenu przeznaczona zostanie

na plac zabaw dla dzieci oraz na czêœæ

wypoczynkow¹: ³aweczki, now¹ zie-

leñ itp. Prace rozpoczn¹ siê oko³o

wrzeœnia br.

Pytania
zawieszone
na wakacje

Podczas wizyty w krotoszyń-
skim magistracie goście i poseł
spotkali się ze starostą Leszkiem
Kulką i burmistrzem Julianem
Joksiem. Tajwańskiej delegacji
zaprezentowano materiał o Kro-
toszynie oraz ofertę inwesty-
cyjną miasta. Chien-Hui Lee
przedstawił prezentację doty-
czącą gospodarki Tajwanu, któ-
ry jest jednym z największych
eksporterów na świecie oraz naj-
większym inwestorem w Chi-
nach. Obie strony wyraziły na-
dzieję, że uda się nawiązać
współpracę gospodarczą w na-
szym rejonie, tym bardziej, że
Tajwan jest zainteresowany eks-
pansją na Zachód.
O inwestycjach poczynionych w
Polsce opowiedział Yeh-Shin

Chu. Wspomniał, że w naszym
kraju inwestuje już 25 tajwań-
skich firm. Zatrudnienie w nich,
w 130 miastach, znalazło około
3 tysięcy pracowników. Podczas
wizyty ambasador Jack K. C.
Chiang wspomniał również o no-
wych możliwościach eksporto-
wych w związku z otwarciem
rynku mięsnego na Tajwanie dla
polskiego mięsa.

Ambasador Tajwanu z wizyt¹ w Krotoszynie
28 czerwca Krotoszyn odwiedzi³ ambasador Tajwanu w Polsce, Jack K. C. Chiang. Ambasador
przyby³ w towarzystwie Yeh-Shin Chu, pierwszego sekretarza Biura Gospodarczego i Kulturalnego
Tajpej w Polsce oraz Chien-Hui Lee, dyrektora Rady Handlu Zagranicznego w Polsce. Delegacja
przyjecha³a do Krotoszyna na zaproszenie pos³a Macieja Orzechowskiego.

Na zakończenie spo-
tkania burmistrz za-
pewnił o gotowości
współpracy i wyraził
nadzieję, że nie była to
ostatnia wizyta amba-
sadora w Krotoszynie.
Włodarz zaprosił go-
ści na obiad, gdzie
kontynuowano rozmo-
wy.

W spotkaniu w urzę-
dzie uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele
krotoszyńskich firm
(Dino, Jutrzenka,
Gembiak-Mikstacki),
obecni byli także
Franciszek Marsza-
łek, radny sejmiku wo-

jewódzkiego,
Zofia Jamka,
przewodniczą-
ca Rady Miej-
skiej w Kroto-
szynie, Miłosz
Zwierzyk, asy-
stent posła
Macieja Orze-
chowskiego i
radny miejski,
Beata Po-
spiech, sekre-
tarz urzędu,
wiceburmistrz

Ryszard Czuszke oraz szef wy-
działu promocji Jacek Kępa.
Tego samego dnia goście z Taj-
wanu odwiedzili Polski Koncern
Mięsny DUDA oraz firmę DINO.
Znaleźli również czas na złoże-
nie gratulacji właścicielom GABI-
PLASTU z okazji jubileuszu fir-
my. Delegaci zwiedzili także Kro-
toszyn.

(mm)

27 czerwca w Ambasadzie RP
w Berlinie odbyła się, z udziałem
ambasadora Jerzego Margań-
skiego, uroczystość wręczenia
„Medali Wdzięczności” Europej-

Albert Daase wyró¿niony

Z³ote gody w ratuszu

skiego Centrum Solidarności
obywatelom niemieckim, którzy
wspierali Polskę i Polaków w cza-
sach komunizmu.

Wśród uhonorowanych był
także znany w Krotoszynie Al-
bert Daase. Pan Daase, niegdyś
woźny Gimnazjum. im. Martina
Butzera w Dierdorfie, przy-
jeżdżał do naszego miasta, do I
LO im. Hugona Kołłątaja, jako
wysłannik tamtej szkoły i zara-
zem przyjaciel krotoszynian.
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Po oficjalnych przemówie-
niach i podsumowaniach, wrę-
czeniu nagród zasłużonym dla
szkoły sportowcom i uczestnikom
konkursów, uczniowie pożegnali
odchodzącego na emeryturę dy-
rektora Jerzego Rędzikowskiego.

28 czerwca Jerzy Rędzikow-
ski po raz ostatni jako dyrektor
ogłosił zakończenie roku szkolne-
go i życzył dzieciom udanego

Po¿egnali dyrektora

wypoczynku podczas wakacji.
Dyrektora pożegnano grom-

kimi brawami. Delegacje wszyst-
kich klas podchodziły, żeby po-
dziękować i złożyć życzenia, przy
okazji wręczając przygotowane
na tę okazję  podarunki-niespo-
dzianki. Na boisku szkolnym
spontanicznie odśpiewano sto
lat, skandowano również "dzię-
kujemy". W imieniu uczniów i na-

W uroczystości wzięło udział
18 najbardziej usportowionych
szkół - po 6 pierwszych szkół w
klasyfikacji końcowej w poszcze-
gólnych kategoriach: szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjane. Podsumowanie
miało miejsce w hali sportowej w
Morzysławiu. Otwarcie uświetni-
ło zapalenie znicza olimpijskiego
i artystyczna prezentacja dyscy-

Ósemka druga w Wielkopolsce
25 czerwca br. w Koninie podsumowano sportowy rok szkolny 2012/
2013. G³ównym organizatorem imprezy by³ Szkolny Zwi¹zek Sportowy
,,Wielkopolska’’, a patronat honorowy obj¹³ Prezydent Miasta Konina.

plin sportu szkolnego.
W kategorii szkół podstawo-

wych w roku szkolnym 2012/2013
do rywalizacji przystąpiło 656
wielkopolskich szkół. Klasyfika-
cja końcowa przedstawia się na-
stępująco:
- I miejsce Szkoła Podstawowa nr
3 w Koninie - 612,8 punktów,
- II miejsce Szkoła Podstawowa
nr 8 w Krotoszynie – 561,24

punktów
- III miejsce Szkoła Podstawowa
nr 3 w Wolsztynie – 449,25 punk-
tów.

Znakomite, drugie miejsce
Szkoły Podstawowej nr 8 w Kro-
toszynie, a zarazem pierwsze,
tak wysokie w historii szkoły,
możliwe było dzięki świetnym
wynikom, jakie osiągnęli ucznio-
wie startując w trzynastu dyscy-
plinach sportowych tj.: sztafeto-
we biegi przełajowe, piłka nożna,
piłka siatkowa, piłka koszykowa,
unihokej, drużynowy tenis stoło-
wy, indywidualne warcaby, dru-
żynowy badminton, halowa piłka
nożna, indywidualne biegi prze-
łajowe, czwórbój LA, indywidu-
alne biegi na orientację w klasy-
fikacji drużynowej i drużynowe
szachy.

Pamiątkowy puchar oraz na-
grodę pieniężną w kwocie 2500
tysiąca złotych dla szkoły ode-
brali: dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 8 Jerzy Rędzikowski wraz
z uczniami Emanuelem Kusiem i
Szymonem Zdziebkowskim oraz
nauczycielami wychowania fi-
zycznego Magdaleną Kalupą i
Maciejem Parczyńskim.

Magdalena Kalupa

Oddział krwiodawstwa pro-
si wszystkich ludzi dobrej woli
o pomoc dla rannych i poszko-
dowanych w wypadkach oraz
chorych potrzebujących krwi.
Latem, a zwłaszcza w lipcu i
sierpniu, często brakuje krwi
do przetaczania. Wszystkich,
którzy są gotowi podzielić tym

Żyjemy w czasach, gdzie brak
czasu, stres, przemęczenie, brak
aktywności fizycznej, zła dieta są
nieodłączną częścią naszego życia,
co niestety, niekorzystnie wpływa
na nasze zdrowie. Nasz organizm
wysyła nam ostrzegawcze sygna-
ły, które często lekceważymy i w
efekcie do lekarza zgłaszamy się
zbyt późno.

Okres wakacyjny to doskonały
czas, by zadbać nie tylko o wypo-
czynek, ale również o swoje zdro-
wie, choćby dlatego, aby wypoczy-
wać w komforcie zarówno psy-
chicznym jak i fizycznym. Bo cóż
to za wakacje, gdy coś nam dole-
ga. Jeśli nie wiemy, od czego za-
cząć, udajmy się na profilaktycz-

ne badania.
Krotoszyńskie Centrum Profi-

laktyki Medycznej i Promocji
Zdrowia zaprasza panie na bada-
nia mammograficzne i cytologicz-
ne. Są one bezpłatne, bez skiero-
wania i co najważniejsze są bez-
inwazyjne.

Profilaktyczne badania mam-
mograficzne można wykonać w
Centrum Profilaktyki Medycznej i
Promocji Zdrowia w Krotoszynie
ul. Floriańska 10, 63-700 Kroto-
szyn tel. 62 588 03 89. Badania cy-
tologiczne w poradni dla kobiet ul.
Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie tel.
62 588 03 90 wew.329 lub ul. Stę-
szewskiego 9-10 w Koźminie Wlkp.
tel. 62 721 67 04.

Centrum Profilaktyki Me-
dycznej i Promocji Zdrowia w
Krotoszynie uprzejmie informu-
je, że bezpłatne profilaktyczne
badania w kierunku raka gruczo-
łu krokowego dla mężczyzn z
powiatu krotoszyńskiego realizo-
wane w ramach Programu Profi-
laktyki Gruczołu Krokowego, fi-
nansowanego ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Krotoszynie

uczycieli za ogromne zaangażo-
wanie i pracę na rzecz szkoły po-
dziękowała wicedyrektor Kata-
rzyna Maciejewska.

Podziękowania, wspomnienia i
życzenia wzruszyły nie tylko Je-
rzego Rędzikowskiego, łezka w
oku zakręciła się wielu uczestni-
kom uroczystości.                (mm)

Zakoñczenie roku szkolnego w krotoszyñskiej ósemce mia³o nieco inny
przebieg ni¿ zazwyczaj.

Latem krew
jest bardzo potrzebna

cennym darem, zapraszamy do
Oddziału Terenowego Krwio-
dawstwa w Krotoszynie przy
ulicy Bolewskiego 8 od ponie-
działku do piątku,  w godzinach
7.15 – 11.00.

W okresie wakacyjnym
przeprowadzimy wśród krwio-
dawców loterie fantowa.   (mb)

W przysz³ym roku
w 2013 roku zostały zakończone.
Wszystkich zainteresowanych
powyższymi badaniami  centrum
zaprasza w przyszłym roku. In-
formacje na temat badań będą
podawane w prasie lokalnej. Do-
datkowe informacje uzyskać
można w przychodni przy ul. Flo-
riańskiej 10 w Krotoszynie tel. 62
588 03 89.

(af)

Zbadaj siê
Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji
Zdrowia zaprasza na badania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie ostrze-
ga przed kąpielą w Jeziorze Odrzykowskim przy ul. Sportowej w
Krotoszynie. Z powodu braku badań skład wody w zbiorniku jest
nieznany, tym samym kąpiel w nim może stanowić zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
informuje, że na terenie powiatu krotoszyńskiego nie ma kąpie-
lisk   ani miejsc wyznaczonych do kąpieli.

W powiecie znajdują się 3 otwarte baseny kąpielowe: w Kro-
toszynie, Koźminie Wlkp. i Zdunach, oraz kryta pływalnia w Kro-
toszynie. Wszystkie są pod nadzorem sanitarnym.

Wa¿ny komunikat…
…z 1 lipca 2013 r. w sprawie zbiornika wod-
nego przy ul. Sportowej na B³oniu w Kroto-
szynie.
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Powołana przez Rzeczpo-
spolitą kapituła rankingu co
roku wybiera najlepsze polskie
samorządy. Zasady oceniania
gmin są co roku takie same. W
pierwszym etapie kapituła, ko-
rzystając z danych Minister-
stwa Finansów, wybiera mia-
sta, które w najlepszy sposób
zarządzają swoimi finansami,
dużo przy tym inwestując. Do
bieżącego rankingu kapituła
wykorzystała dane z lat 2009 –
2012.
 Przeanalizowawszy dane
według ustalonych kryteriów,
organizatorzy wysłali do wy-
różniających się samorządów
ankiety z 16 pytaniami. Ankie-
ty skierowano do 564 samorzą-
dów: 64 miast na prawach po-
wiatu, 250 gmin wiejskich oraz
250 miast i gmin miejsko-wiej-
skich. Pytania dotyczyły za-
gadnień, według których człon-
kowie kapituły analizowali
dane z ministerstwa. Były to
m.in. informacje dotyczące dy-
namiki wzrostu wydatków ma-
jątkowych, wartości środków
unijnych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, zadłużenia
samorządu w stosunku do do-
chodów, relacji nakładów inwe-
stycyjnych w stosunku do przy-
rostu zadłużenia, wydatków
ogółem na jednego mieszkań-

Krotoszyn w czo³ówce krajowej
– powody do dumy
Miasto i Gmina Krotoszyn zajê³o w tym roku 11. miejsce w
rankingu dziennika Rzeczpospolita. Gmina nasza zosta³a
tak¿e ujêta w dwóch mniejszych rankingach Rzeczpospoli-
tej i oba stanowi¹ równie¿ powody do dumy.

ca. 
Po podliczeniu punktów zdoby-
tych w czasie oceny wstępnej
oraz przyporządkowanych do
pytań z ankiety okazało się, że
nasze miasto zostało zakwali-
fikowane na 11. pozycję w gru-
pie najlepszych stu gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. W
zeszłorocznym rankingu mieli-
śmy pozycję 27. , czyli o 16
oczek słabszą.
 

W grupie wielkopolskich
jednostek samorządowych po-
dobnej wielkości wyprzedziły
nas tylko Kórnik (3.) i Puszczy-
kowo (7.).  Kolejny wielkopol-
ski samorząd, Nowy Tomyśl,
został sklasyfikowany na 32.
pozycji.
 
 W tym samym wydaniu
Rzeczpospolitej znajdziemy
także dwa inne powody do
dumy z osiągnięć naszego mia-
sta. Pierwszy z nich to lista 200
największych inwestycji samo-
rządowych realizowanych w
Polsce w 2012 roku. Lista jest
zdominowana przez inwestycje
prowadzone przez duże mia-
sta. Ponad połowa z nich to bu-
dowy i modernizacje prowa-
dzone przez stolice woje-
wództw, które zajmują po kil-
ka miejsc ze względu na wiele

dużych in-
westycji.  Z
dużą przy-
j e m n o ś c i ą
zauważymy
jednak, że
na 131. po-
zycji ,  po-
przedzany w
większości
przez więk-
sze jednost-
ki samorzą-
dowe, zloka-
lizowany zo-
stał przez
autorów li-
sty Kroto-
szyn. Nasze
miasto zna-
lazło się na
tej liście za
uporządko-
wanie go-
s p o d a r k i
wodno-ście-
kowej (II
etap).

 
Nie licząc Poznania, uhono-

rowanego w tym rankingu wie-
lokrotnie, z wielkopolskich
miast znajdziemy tu jedynie
jeszcze: na miejscu 154. Tarno-
wo Podgórne (budowa aqu-
aparku), na miejscu 167. Odo-
lanów (uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej) i na
miejscu 199. Kalisz (park wod-
ny).
  

Drugi powód do zadowole-
nia to ujęcie naszego miasta w
rankingu innowacyjnych
miast, w tym wypadku klasyfi-
kację podzielono na trzy kate-
gorie: miast na prawach powia-
tu, gmin miejsko-wiejskich i
gmin wiejskich. Tutaj autorzy
premiowali samorządy za no-
woczesność, m.in. możliwość
załatwienia spraw przez inter-
net, punkty z bezpłatnym inter-
netem, informatyzację szkół,
esemesowy system informacji
i inne.
 

W tej klasyfikacji - w kate-
gorii miejsko-wiejskiej ujmują-
cej 54 pozycje - uplasowaliśmy
się na 32. miejscu. Z miast
wielkopolskich znajdziemy tu
także: Miejską Górkę (5.), Ju-
trosin (16.), Kórnik (19.), Po-
biedziska (20.) oraz Między-
chód (45.) i Pleszew (48.).
 
 

Realizowany jest pierwszy
etap obejmujący budowę czte-
rech  kwater. Wykonawcą robót,
wyłonionym w przetargu nie-
ograniczonym, jest firma GEM-
BIAK-MIKSTACKI  sp.j.  z Kroto-
szyna.

Pierwszy etap obejmie budo-
wę drogi dojazdowej i manewro-
wej do parkingu, wybudowanie
ścieżek cmentarnych i chodni-
ków, wykonanie placu wokół
przyszłego budynku kaplicy. Wy-
budowane zostanie przyłącze
wodociągowe oraz kanalizacyj-
ne. Roboty wymienione w prze-
targu obejmują również wykona-
nie instalacji elektrycznej: linii
zasilających i oświetlenia ze-

Prace na cmentarzu
Trwaj¹ prace budowlane na cmentarzu komu-
nalnym w miejscowoœci Durzyn.

wnętrznego.  Teren zostanie
ogrodzony i wyposażony w ele-
menty małej architektury.
Budowa domu pogrzebowego nie
jest przewidziana w pierwszym
etapie

W związku z trudnościami,
jakie wystąpiły ze strony firmy
ENERGA-OPERATOR SA, gmina
zleciła opracowanie odrębnej
dokumentacji technicznej zwią-
zanej z przebudową słupa ener-
getycznego linii wysokiego na-
pięcia przechodzącego przez te-
ren cmentarza.

Realizacja pierwszego etapu
budowy powinna zakończyć się
do 30 września 2014 roku.

Prace prowadziła firma pana
Edwarda Krawczyńskiego. Nową
nawierzchnię położono na około
740 m2, stosując podbudowę z
piasku i tłucznia. Obrzeża ście-
żek wykonano z kostki kamien-
nej bądź betonu. Koszt utwardze-
nia wyniósł 51 280 zł.

Po raz pierwszy w krotoszyń-
skim parku wspomnianą metodę
wykorzystano w 2006 roku. Oka-

zała się skuteczna,  zniwelowała
zalegające w alejce wiosną i je-
sienią błoto. Po Hanse-Grand się-
gnięto więc ponownie, przy reali-
zacji kolejnych ścieżek.

Przypomnijmy, że wykonana
metodą HanseGrand nawierzch-
nia jest odporna na działanie wa-
runków atmosferycznych, nie
ściera się, nie pyli i nie brudzi.

(mm)

Utwardzili kolejne alejki
Trzy kolejne alejki w krotoszyñskim parku zosta³y
utwardzone kruszywem Hanse-Grand.
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Samorządowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Kroto-
szynie ogłasza nabór na kandy-
datów na doradców metodycz-
nych w specjalnościach: matema-
tyka, język polski, języki obce,
historia i wiedza o społeczeń-
stwie, biologia, wychowanie fi-
zyczne, nauczanie przedszkolne
i wczesnoszkolne, kształcenie
specjalne i integracyjne, przed-
mioty zawodowe.

Do naboru może przystąpić
osoba zatrudniona w placówkach

Doradcy metodyczni- nabór
oświatowych prowadzonych
przez każdą z gmin naszego po-
wiatu, jak i przez starostwo, a
która ma kwalifikacje wymaga-
ne do zajmowania stanowiska
nauczyciela w placówce dosko-
nalenia, stopień nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego i
co najmniej pięcioletni staż pra-
cy pedagogicznej. Pełna informa-
cja na ten temat znajduje się na
stronie www.krotoszyn.pl
Nabór trwa do 26 sierpnia.

(red.)
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Samorządowy Fundusz Porę-
czeń Kredytowych z siedzibą w
Gostyniu otrzymał rating długo-
terminowy na poziomie A, co w
stosowanej skali ratingowej
oznacza bardzo dobrą stabilność
finansową; silną zdolność obsłu-
gi zobowiązań, na którą słabo
mogą wpłynąć wydarzenia w da-
jącej się przewidzieć w przyszło-
ści. Fundusz wypadł najlepiej
wśród czterech ocenianych do-
tychczas funduszy.

Ponadto w pierwszym etapie
projektu – w ramach nadawania
wstępnych ocen ratingowych dla
24 funduszy poręczeniowych,
Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gosty-
niu otrzymał najlepszą ocenę.
Nadanie ratingu niewątpliwie
zwiększa wiarygodność i prestiż
Funduszu przed bankami oraz
innymi instytucjami finansowy-
mi. Uzyskanie niezależnej oceny
ratingowej wiarygodności kredy-
towej pozwoli na osiągnięcie wie-
lu korzyści, w tym podniesienie
standardów działania Funduszu
poprzez umocnienie swej pozycji
zarówno wśród instytucji finan-
sowych, jak i klientów oraz part-
nerów okołobiznesowych. Prze-
prowadzony monitoring ryzyka
kredytowego Funduszu jest dla

współpracujących banków
istotną oceną świadczącą o sta-
bilnej pozycji SFPK. Warto po-
kreślić, że uzyskanie pozytywnej
oceny ratingowej przyczyni się
do uznawania przez banki zabez-
pieczenia kredytów w postaci po-
ręczenia Funduszu, jako zabez-
pieczenia o wysokiej i trwałej

wartości. Jednocześnie przedsię-
biorca korzystający z poręczenia
Funduszu będzie miał świado-
mość że jego kredyt jest zabez-
pieczony w sposób pewny i trwa-
ły – powiedziała Aneta Karkosz
Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o.
19 czerwca 2013 roku w Warsza-
wie na ręce prezes Anety Kar-

Jeszcze większe zdumienie
budzi fakt, iż mimo gigantyczne-
go postępu nauk medycznych na-
sza latorośl rośnie rachitycznie.
Po alarmujących statystykach hi-
gienistek szkolnych o stanie zdro-
wia dziatwy szkolnej widać, że na
nic się zdają 4 godziny WF-u bez
aktywności fizycznej poza szkołą.
Dlatego radują mnie takie projek-
ty, które przerywają zaklęty krąg
kryminogennej nudy i wzmac-
niają tężyznę młodego pokolenia,
takie pomysły, jak organizowanie
turniejów piłki nożnej dla dzieci
niezrzeszonych w żadnych klu-
bach.

Jedną z takich inicjatyw jest
niewątpliwie zorganizowanie
przez firmę ubezpieczeniową
PREVOIR-VIE GROUPE OD-
DZIAŁ W POLSCE Turnieju Piłki
Nożnej ”Prévoir – Piechowice
2013”, przy wsparciu powiatu.
Dla dzieci z Krotoszyna turniej

Fundusz samorz¹dowy doceniony
Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu zosta³ poddany ocenie wiarygodnoœci kredytowej,
któr¹ przeprowadzi³a trzecia europejska pe³noprawna agencja ratingowa zarejestrowana przez Komisjê Nadzoru Finanso-
wego w Bu³garii oraz Europejski Urz¹d Nadzoru Gie³d i Papierów Wartoœciowych (ESMA) - BCRA – Credit Rating Agency we
wspó³pracy z PKF Capital Sp. z o.o.

kosz oficjalnie
wręczono cer-
tyfikat z prze-
prowadzonej
oceny ratingo-
wej. Obok Sa-
morządowego
Funduszu Po-
ręczeń Kredy-
towych Sp. z
o.o. w Gosty-
niu certyfikaty
otrzymały:

Poznański
Fundusz Porę-
czeń Kredyto-
wych Sp. z o.o.
w Poznaniu z
oceną A-,
Świętokrzyski
Fundusz Porę-
czeniowy Sp. z
o.o. w Kielcach
z oceną BBB

Śląski Re-
gionalny Fundusz Poręczeniowy
Sp. z o.o. w Katowicach z ocena
BBB+.

W dalszej kolejności ocenio-
nych zostanie kolejnych 20 fun-
duszy poręczeniowych.

Ratingi nadawane przez
BCRA uznawane są w całej Unii
Europejskiej i całkowicie równe
ratingom nadawanym przez po-

zostałe agencje uznawane przez
ESMA, takie jak Mood’s, Stan-
dard&Poor’s oraz Fitch.

* * *

W grudniu 2004r. Miasto i
Gmina Krotoszyn przystąpiło do
Samorządowego Funduszu Porę-
czeń Kredytowych Sp. z o.o. w
Gostyniu, wnosząc udział w wy-
sokości 200 tys. złotych. Obecnie
wartość naszego udziału wynosi
1 mln 400 tys. zł. Z zabezpieczeń
Funduszu skorzystało 149 przed-
siębiorców z Miasta i Gminy Kro-
toszyn na łączną kwotę 11 mln
499 tys. zł.

17 czerwca br. do Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie wpły-
nęło pismo Samorządowego Fun-
duszu z prośbą o objęcie dodat-
kowych udziałów w funduszu ze
względu na wysoki stopień wyko-
rzystania kapitałów własnych
spółki. Ponadto fundusz zamie-
rza wdrożyć nową usługę finan-
sową, polegającą na poręcze-
niach transakcji leasingowych.
Na czerwcowej sesji radni miej-
scy podjęli uchwałę o przekaza-
niu 20 tys. złotych na wniosko-
wane zwiększenie udziałów, co
ułatwi rozwój lokalnych mikro-,
małych i średnich firm.

Turniej Pi³ki No¿nej ”Prévoir – Piechowice 2013”
Oto paradoks naszych czasów. Pokolenie magnetowidu, playstation, discmana, MP 3, MP 4, komórki, kablówki, satki,
platformy cyfrowej, kina domowego, plazmy, nocnych klubów i dyskotek... NUDZI SIÊ.

ten poza rywalizacją sportową
dostarczył niezapomnianych wra-
żeń turystycznych ze względu na
miejsce noclegu, treningów i roz-
grywek turniejowych. Przez 4 dni
domem dla piłkarzy z krotoszyń-

skich szkół podstawowych było
malowniczo położone Szkolne
Schronisko Młodzieżowe „Złoty
Widok” w Michałowicach. Gospo-
darzem rozgrywek była Szkoła
Podstawowa nr 1 w Piechowicach

ze wspaniałą bazą sportową –
„Orlikiem” i Halą Sportową. Im-
preza miała duże wsparcie orga-
nizacyjne dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Piechowicach,
pani Marzeny Sąsiady, która po
zakończeniu Turnieju Piłki Noż-
nej ”Prévoir – Piechowice 2013”
zadeklarowała pomoc przy orga-
nizacji kolejnych imprez dla dzie-
ci z Wielkopolski.

Młodzi sportowcy z Krotoszy-
na wracali opromienieni turniejo-
wym zwycięstwem z ufundowany-
mi przez ”Prévoir” złotymi meda-
lami, pozostawiając gospodarzom
z piechowickiej podstawówki
blask srebra i patynę brązu. Naj-
lepszym zawodnikiem Turnieju
Piłki Nożnej ”Prévoir – Piechowi-
ce 2013” okazał się Dawid Kalak,
super snajperem Piotr Bukowski
( 10 bramek ), a najlepiej bronił
bramki przed napastnikami Ja-
kub Pudys. Tak więc Puchar Tur-

nieju Piłki Nożnej ”Prévoir – Pie-
chowice 2013” i statuetki dla naj-
lepszych turniejowych zawodni-
ków powędrowały do Krotoszyna.

Mam nadzieję, że dla firmy
ubezpieczeniowej PREVOIR-VIE
GROUPE ODDZIAŁ W POLSCE
nie jest to ostatnie zbratanie z
amatorskim sportem szkolnym i
za rok dzieci i młodzież z Wielko-
polski i Dolnego Śląska znów bę-
dzie mogła przeżywać emocje tur-
niejowej rywalizacji i cieszyć się
ze sportowych sukcesów, w myśl
sparafrazowanej antycznej mak-
symy: „W zdrowym ciele, pozy-
tywnych myśli wiele”.

Dziękujemy Wam sponsorzy,
bez Was nie przeżylibyśmy tej
wspaniałej sportowej przygody.
 

Trener koordynator zwycięskiej
FC „Impresji” Krotoszyn

Juliusz Poczta
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Krotoszynianie pokonali w
meczu finałowym UKS Jasieniak
Gdańsk 25:16.

Już po raz szósty rok młodzi
siatkarze walczyli o puchary i
nagrody ufundowane przez pa-
trona zawodów minisiatkówki -
firmę Ferrero. W tym roku fina-
łowe rozgrywki odbyły się w
Drzonkowie obok Zielonej Góry.

Finaliści rozgrywek Kinder+
Sport Cup zostali wyłonieni w
ogólnopolskich, wieloetapowych
eliminacjach. Do ścisłego finału
awansowali zwycięzcy finałów
wojewódzkich oraz najlepsi w
czterech makroregionalnych ba-
rażach. Do Drzonkowa
przyjechało 624 młodych zawod-
ników, a liczba wszystkich gości
przekroczyła 1 000 osób. W ca-
łym tegorocznym turnieju wzię-
ło udział ponad 32 000 młodych
adeptów siatkówki.

Rozgrywki finałowe rozpo-
częły się 1 lipca, podczas dwóch

Piast mistrzem Polski
Zespó³ UKS Piast reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ nr 7 w Krotoszynie
wywalczy³ z³oty medal na Mistrzostwach Polski Minisiatkówki Ch³op-
ców.

dni rozegrano 720 spotkań.
Dzień wcześniej komitet zło-

żony z przedstawicieli Polskie-
go i Lubuskiego Związku Piłki
Siatkowej oraz Fundacji Polska
Siatkówka przeprowadził loso-
wanie uczestników do czterech
sześciozespołowych grup elimi-
nacyjnych. Ustalono, że zdobyw-
cy dwóch pierwszych miejsc z
każdej grupy eliminacyjnej będą
mogły grać w dalszej części o
medale. Pozostałe zespoły będą
walczyć o lokaty 9-16 oraz 17-24.
Chłopcy z siódemki po rozegra-
niu pięciu spotkań pewnie prze-
szli przez I etap i zakwalifikowa-
li się do czołowej ósemki mi-
strzostw. Etap ćwierćfinałowy
rozgrywany następnego dnia był
również bardzo udany. Nasi
chłopcy wygrali z KS Metro War-
szawa 25:22 oraz, z takim samym
rezultatem, z obrońcą tytułu Ja-
sieniakiem Gdańsk. Ulegli 26:28
ZSS Radlin. Awansowali do pół-

finału turnieju, w którym poko-
nali AKS Resowia Rzeszów.
Finałowym przeciwnikiem kroto-
szynian okazał się Jasieniak
Gdańsk, którego Piast pokonał
25:16.

W nagrodę siatkarze z Kroto-
szyna wyjadą na mistrzostwa Eu-
ropy, które odbędą się jesienią w
Gdańsku. Najlepsi młodzi siatka-
rze i siatkarki będą mieli okazję
poćwiczyć pod okiem Sebastiana
Świderskiego. Dodatkowymi na-
grodami dla wszystkich medali-
stów były okazałe puchary i
sprzęt sportowy.

Wygrana Piasta z Krotoszy-
na w drzonkowskim finale była
szeroko komentowana, gdyż
chłopcy warunkami fizycznymi
ustępowali czołowym ekipom tej
kategorii wiekowej. Podopieczni
Piotra Robakowskiego impono-
wali jednak wyszkoleniem tech-
nicznym oraz dyscypliną tak-
tyczną, czym wzbudzili podziw
licznych kibiców.

Na uwagę zasługuje też po-
stawa chłopców z Polonu Kroto-
szyn, którzy do turnieju awanso-
wali poprzez turniej makroregio-
nalny. Podopieczni Macieja Par-
czyńskiego rozegrali bardzo do-
bre zawody, ostatecznie plasując
się na wysokiej, dziesiątej
pozycji.

UKS Piast Krotoszyn: Folty-
nowicz Patryk, Czwojdziński
Piotr, Kostka Kacper, Plewa Ad-
rian, Pomirski Daniel, Sobkowiak
Jakub. Trener Piotr Robakowski.
UKS Polon Krotoszyn: Kubicki
Tobiasz, Kurek Tomasz, Zdzieb-
kowski Szymon, Grobelny Mate-
usz, Kacper Pinkowski, Kuś
Emanuel. Trener Maciej Par-
czyński

6 lipca do Krotoszyna przyjechał turystyczny pociąg „Krasnal”. Sym-
patyczne powitanie z piosenkami i tańcami dla pasażerów oryginal-
nego składu przygotowały dzieci z przedszkola Smerfuś. Krotoszy-
nianie po raz kolejny mieli okazję przyjrzeć się zabytkowej lokomo-
tywie, która na naszym dworcu uzupełniała zapas wody.

Krasnal nabra³ wody

 W dniach 11-13 lipca w Zgierzu odbyły się zmagania juniorów młod-
szych do lat 17 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapa-
sach.“Dla „Ceramika” brązowy medal wywalczył Dawid Setecki (kat.
76 kg). V miejsce zdobył Filip Woźnica( kat. 42 kg.), VII - Górny Kry-
stian (kat.58 kg.) i Setecki Miłosz (kat.76 kg.), VIII Maćkowiak Bar-
tosz (kat.58 kg.). W klasyfikacji klubowej: 1.    Mazowsze Teresin,
2. Slavia Ruda Śl., 3. Orzeł Namysłów, 4. LKS Ceramik Krotoszyn.
                                                                                                           (rafpat)

M³odzi zapaœnicy
w Zgierzu

23 czerwca odbyły się miejsko-
gminne zawody sportowo-pożarni-
cze Ochotniczych Straży Pożar-
nych z miasta i gminy Krotoszyn
oraz Sulmierzyc. Wzięło w nich
udział 60 drużyn, łącznie około 500
strażaków wraz z opiekunami.

Do grupy A zakwalifikowanych
zostało 21 drużyn męskich, do gru-
py C -10 drużyn kobiecych. Ponad-
to w grupie IA wystartowało 16
młodzieżowych drużyn pożarni-
czych chłopięcych, a w grupie IC -
13 drużyn dziewczęcych.
Zawody przebiegały bardzo
sprawnie dzięki dobrej organiza-
cji, zdyscyplinowaniu strażaków i
dobrej pracy sędziowskiej, a licz-
nie zgromadzona publiczność do-
pingowała zawodników.

Zawody stra¿ackie
Organizatorem imprezy był

burmistrz Krotoszyna, Zarząd
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kro-
toszynie oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Kobiernie. Komisja sę-
dziowska powołana została przez
Komendanta Powiatowego PSP w
Krotoszynie z sędzią głównym zo-
stał mł. bryg. Marek Kalak.

Klasyfikacja drużyn

Grupa A

I - OSP Krotoszyn, II - OSP Brzo-
za, III - OSP Wielowieś
IV - OSP Tomnice, V - OSP Boża-
cin , VI - OSP Sulmierzyce, VII -
OSP Dzierżanów, VIII - OSP Świn-
ków, IX - OSP Lutogniew, X - OSP
Gorzupia, XI - OSP Orpiszew, XII -
OSP Kobierno, XIII - OSP Ustków,

XIV - OSP Krotoszyn II, XV - OSP
Chwaliszew, XVI - OSP Różopole,
XVII - OSP Benice, XVIII - OSP
Biadki, XIX - OSP Baszyny, XX -
OSP Roszki, XXI - OSP Jasne Pole.

- OSP Jasne Pole, IX - OSP Wielo-
wieś, X - OSP Benice.

Grupa I A

I - OSP Roszki, II - OSP Tomnice,
III - OSP Benice
IV - OSP Brzoza , V - OSP Ustków ,
VI - OSP Wielowieś, VII - OSP Sul-
mierzyce, VIII - OSP Świnków, IX -
OSP Lutogniew, X - OSP Chwali-
szew, XI - OSP Gorzupia, XII - OSP
Bożacin, XIII - OSP Orpiszew, XIV
- OSP Kobierno, XV - OSP Różopo-
le, XVI - OSP Baszyny.

Grupa I C

I - OSP Benice, II - OSP Kobierno,
III - OSP Brzoza
IV - OSP Sulmierzyce, V - OSP Bo-
żacin, VI - OSP Roszki, VII - OSP
Chwaliszew, VIII - OSP Różopole,
IX - OSP Gorzupia, X - OSP Biad-
ki, XI - OSP Świnków, XII - OSP
Orpiszew, XIII - OSP Tomnice.

Grupa C

I - OSP Bożacin, II - OSP Gorzupia,
III - OSP Brzoza, IV - OSP Kobier-
no, V - OSP Lutogniew , VI - OSP
Chwaliszew, VII - OSP Ustków, VIII
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Wycieczka trwała od  10 do 17
lipca br. Swoją wędrówkę rozpo-
częliśmy od zwiedzania twierdzy
w Kłodzku, będącej systemem
obronnym z XVII/XVIII w. Podczas
kolejnych dni zwiedziliśmy wiele
ciekawych miejsc. Jednym z nich
była kopalnia węgla kamiennego
Nowa Ruda. Wyposażeni w kaski
weszliśmy do podziemnych wyro-
bisk górniczych o długości 700 m.
W mrocznej atmosferze zwiedzili-
śmy jeden z najciekawszych i naj-
bardziej tajemniczych obiektów
militarnych na terenie Gór Sowich,
czyli wydrążone w skałach Sztol-
nie Walimskie. Podczas wędrówki
dotarliśmy również do Kaplicy
Czaszek w Czermnej, którą we-
wnątrz pokrywają czaszki i kości
ofiar wojen i epidemii chorób za-
kaźnych. W naszym programie
znaleźliśmy również czas na zwie-
dzenie Muzeum Ginących Zawo-

Odwiedzili Góry Sto³owe
Piêkna pogoda i radosna atmosfera towarzyszy³y wyjazdowi 55-osobowej
grupy dzieci i m³odzie¿y z parafii œw. Marii Magdaleny w Krotoszynie do
Lewina K³odzkiego.

dów w Kudowie Zdroju. Poprzez
zabawę poznaliśmy pracę garnca-
rza, kowala, piekarza. Strudzeni
wędrówką posililiśmy się chlebem
ze smalcem i ogórkiem. W następ-
nych dniach udaliśmy się do Klet-
na, by w Jaskini Niedźwiedziej
obejrzeć najciekawsze formy na-
ciekowe czy prawdziwe kości nie-
dźwiedzi jaskiniowych. Odwiedzi-
liśmy też skalne miasto Błędne
Skały. Kolejnym celem programu
było dotarcie na Strzeliniec, na
którym kręcono epizody do filmu
„Opowieści z Narnii”. Mieliśmy
również możliwość przeniesienia
się w odległe czasy, uczestnicząc
w lekcji muzealnej czerpania pa-
pieru w Dusznikach Zdroju. Od-
wiedziliśmy jeszcze kopalnię zło-
ta w Złotym Stoku, w której wy-
płukiwaliśmy złoto, biliśmy pa-
miątkowe monety, a na koniec od-
byliśmy podziemny spływ łodzią.

szyn rolniczych, zawody strzelec-
kie, przejażdżki konne,
pokazy rycerskie, gry i
zabawy dla najmłod-
szych.
Rolnicy mogli skorzy-

stać z porad ARiMR,
KRUS, ODR, weteryna-
rii oraz przedstawicie-
li firm paszowych.
W przerwie zwiedza-

nia uczestnicy imprezy
w Benicach mogli obej-
rzeć prezentujące się

na scenie zespoły i artystów. Wie-
czorem odbyła się zabawa ta-
neczna.                                     (mm)

Reprezentanci wsi rywali-
zowali ze sobą w konkuren-
cjach turniejowych, które były
zabawne i nietypowe, dlatego
śmiechu było co niemiara. Dru-
żyny zgodnie podkreślały, że
nie zwycięstwo jest najważniej-

Wyjazd obfitował w wiele innych
atrakcji: wyciąg krzesełkowy na
Czarną Górę, tor saneczkowy w
Polanicy Zdroju, kąpiele w Aqu-
aparku w Kudowie Zdroju i na
basenie w Lewinie Kłodzkim, za-
bawy na boiskach i dyskotekach
w ośrodku „Marysieńka”. Podczas
tych ośmiu wspaniałych dni po-
znaliśmy wiele obiektów sakral-
nych m.in. śląską Jerozolimę -
Sanktuarium Matki Bożej w Wam-
bierzycach, kościół Matki Bożej
Śnieżnej na Górze Iglicznej, licz-
ne figury i kapliczki. Każdego dnia
uczestniczyliśmy w mszy świętej.
Zwieńczeniem obozu było ogni-
sko, podczas którego poszczegól-
ne grupy zaprezentowały pro-
gram artystyczny. Osoby, które po
raz pierwszy były na obozie, mu-
siały przejść obozowy chrzest. Np.
ukręcić sobie ogon z papieru toa-
letowego, wypić przez dziurawą
słomkę sok z cytryny, wyjeść
orzeszki z kisielu i odgadnąć ha-
sło w kalamburach. Ostatnim
punktem obozu był pobyt w kinie
Helios we Wrocławiu na filmie
„Uniwersytet Potworny”.

Wyjazd edukacyjny do Lewi-
na Kłodzkiego odbył się m. in.
dzięki dofinansowaniu z otwarte-
go konkursu ofert burmistrza
Krotoszyna oraz wojewody wiel-
kopolskiego. Dziękujemy również
naszym wychowawcom za opiekę
podczas przemierzania szlaków i
zwiedzania zabytków oraz
wszystkim, dzięki którym odbył
się nasz tegoroczny obóz.

Joanna Michalak

Wystawa po raz siódmy

Organizowana
14 lipca w Benicach
VII Wystawa Zwie-
rząt Gospodarskich
i Domowych okaza-
ła się ciekawą pro-
pozycją na spędze-
nie niedzieli nie tyl-
ko dla beniczan.

Uwagę odwie-
dzających przycią-
gały przede wszystkim prezento-

wane na wystawie zwierzęta, ale
organizatorzy przygotowali także
wiele innych atrakcji: pokaz ma-

Rywalizowa³y wsie
W ostatni weekend czerwca odby³ siê I Turniej Wsi w Ró¿opolu.

sze, a dobra zabawa. Jednak ry-
walizacja była zaciekła.

Zawody okazały się dosko-
nałą zabawą i jednocześnie do-
brym sposobem na integrację
mieszkańców.

Wyniki turnieju

I miejsce – Roszki
II miejsce – Świnków
III miejsce – Kobierno
IV miejsce – Różopole
V miejsce – Gorzupia
VI miejsce – Jasne Pole
VII miejsce – Brzoza
VIII miejsce – Tomnice

Miniturniej piłki nożnej

I miejsce – Jasne Pole
II miejsce – Różopole
III miejsce – Roszki

Sponsorzy: radny Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Franci-
szek Marszałek, Ewa Krotoszyn
SA, Zrzeszenie Producentów
Trzody Chlewnej „Pro-Agro” w
Krotoszynie, Mariusz Wicenciak,

Przedsiębiorstwo Motoryzacyj-
ne RÓŻOPOL - Stanisław Wa-
chowiak, Zbigniew Wachowiak,
Dorota Gruszka; Przedsiębior-
stwo Handlowe Jędrzej Kubel
Krotoszyn, Szkoła Podstawowa
w Roszkach, Rada Sołecka w
Różopolu. Turniej był współfi-
nansowany przez Miasto i Gmi-
nę Krotoszyn.

Irena Bielarz
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