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Œw. El¿bieta i król
Ludwik w urzêdzie
14 listopada Przedszkole Słoneczko świętuje dzień swo-
jej patronki św. Elżiety. Dla uczczenia tego dnia dwoje

dzieci przebranych za
św. Elżbietę i króla Lu-
dwika, jej męża, odwie-
dziło wraz z dyrektor
Słoneczka Emanuelą
Aurelią Bartkowiak
oraz jedną z nauczycie-
lek Urząd Miejski. De-
legacja wręczyła wice-
burmistrzowi Ryszar-
dowi Czuszke oraz se-
kretarz gminy Beacie
Pospiech małe chlebki,

które mają przypominać o życiu patronki przedszkola.
W podziękowaniu przekazano gościom kolorowe ołówki
dla dzieci z przedszkola.                                                    (eliz)

Wspó³dzia³amy!
W internetowym
głosowaniu na naj-
p o p u l a r n i e j s z e
miasto, ogłoszo-
nym przez portal
Zumi.pl, Krotoszyn
zajął drugie miej-
sce. Mieliśmy co
prawda najwięcej
głosów, 38 261, ale
organizatorzy brali
przy ocenie pod
uwagę także liczbę
mieszkańców mia-
sta, którzy mogliby zagłosować. Dlatego konkurs wygrała
mniejsza od nas Rawa Mazowiecka, zdobywczyni 23 828
głosów.  Nie wygraliśmy zatem kampanii internetowej
wartości 100 tys. złotych, ale za to pokazaliśmy, że potra-
fimy wspólnie działać. Obyśmy zapamiętali to doświad-
czenie już na zawsze.                                                     (eliz)

Odnowione zaplecze
Pod koniec listopada przeprowadzono odbiór technicz-
ny zmodernizowanego zaplecza sali gimnastycznej w
Zespole Szkół w
Orpiszewie.
Zakres prac
objął między in-
nymi wydziele-
nie pomieszczeń
szatni dziewcząt
i chłopców oraz
sanitariatów, po-
mieszczenia dla
n a u c z y c i e l a
wych. fiz. z zaple-
czem sanitarnym oraz magazynu sprzętu sportowego.
Przy szkole wybudowano również jednokondygnacyjny,
wolnostojący budynek przeznaczony na skład opału.
Prace wykonało  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budow-
lane KUBIAK z Krotoszyna. Wartość zadania wyniosła
142.760,55 zł.                                                                    (iwo)
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95. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci uczczono
w Krotoszynie 10 listopada. Sprzed Ratusza uczestnicy uroczy-
stoœci przemaszerowali przy dŸwiêkach Krotoszyñskiej Orkie-
stry Dêtej i w asyœcie harcerzy na plac Jana Paw³a II gdzie pod
pomnikiem Wolnoœci z³o¿ono wi¹zanki kwiatów (s. 2)
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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

Do koñca listopada br. Krotoszyñska Biblioteka
Publiczna   zaprasza do zwiedzania dwóch wy-
staw. Ekspozycjê „Jesieñ to gra kolorów” mo¿-
na ogl¹daæ na parterze biblioteki. Prezentowane
prace powsta³y w ramach gminnego konkursu
plastycznego zorganizowanego przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 8 w Krotoszynie we wspó³pra-
cy z Rad¹ Osiedla nr 8. Natomiast na II piêtrze
wystawiono rysunki Patryka Barana pt. „Galeria
znanych i nieznanych…”.

1 grudnia 2013 r. (niedziela) o godz. 19.00 w
nowej salce koncertowej Krotoszyñskiego
Oœrodka Kultury (ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
18) wyst¹pi znany m.in. ze wspó³pracy z Pej¹
KROOLIK UNDERWOOD z zespo³em oraz za-
proszeni goœcie: BNS, CARTMAN, KARZE£,
K6, VALLY, SIGMA NGWM oraz DJ WLB. Do-
datkowo wyst¹pi¹ krotoszyñscy B-Boy’e. Bilety
na koncert w cenie 10 z³otych do nabycia w klu-
bie Rivendell (Stowarzyszenie Twoja Alternaty-
wa) oraz w KL Studio w Krotoszynie. Zamówie-
nia pod numerem telefonu: 793 216 479

Do 3 grudnia w krotoszyñskim Muzeum Regio-
nalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê „Wrzesieñ
1939”.

Krotoszyñski Oœrodek Kultury ju¿ po raz 22. or-
ganizuje Ogólnopolski Turniej Poetycki „Auto-
portret Jesienny” i serdecznie zaprasza wszyst-
kich poetów powy¿ej 21. roku ¿ycia do udzia³u.
Termin nadsy³ania wierszy mija 7 grudnia 2013
r.  Regulamin dostêpny na stronie internetowej
KOK-u.

6 grudnia o godz. 12.00 w sali reprezenta-
cyjnej krotoszyñskiego Ratusza odbêdzie siê
uroczysta sesja  Rady Miejskiej zwi¹zana  z
nadaniem  tytu³u "Honorowy Obywatel Kro-
toszyna"  profesorowi W³adys³awowi Stró-
¿ewskiemu

8 grudnia na krotoszyñskim  rynku w godz. od
9.00 do 15.00 odbêdzie siê IV Jarmark Œwi¹-
teczny organizowany przez  Stowarzyszenie
Szko³y na Parcelkach wraz ze Stowarzyszeniem
„Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoœci”
(plakat - s.8).

16 grudnia o godz. 19.00 w herbaciarni Ca-
mellia na Ma³ym Rynku wyst¹pi Guillaume
Maupin - wstêp wolny. Guillaume koncertuje
na ca³ym œwiecie, wystêpuje w mieszkaniach
i na wielkich scenach. Œpiewa  od dziecka: co-
very, tradycyjne utwory francuskie i inne. Kon-
cert na Facebooku:
https: / /www.facebook.com/events/
175727395959966/?source=1

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.

O wydarzeniach sprzed
95 lat przypomnieli zgroma-
dzonym historycy: dr
Edward Jokiel, nauczyciel I
LO oraz Piotr Mikołajczyk,
dyrektor krotoszyńskiego
muzeum.
Uczestnicy uroczystości:
poczty sztandarowe, władze
samorządowe powiatu i
gmin ościennych, reprezen-
tanci organizacji politycz-
nych i kombatanckich,
przedstawiciele służb i jed-
nostek organizacyjnych, de-
legacje młodzieży oraz
mieszkańcy przemaszero-
wali przy dźwiękach Kroto-
szyńskiej Orkiestry Dętej i w
asyście harcerzy na plac
Jana Pawła II gdzie pod po-
mnikiem Wolności złożono
wiązanki kwiatów. O godz.
18.00 w kościele św. Aposto-
łów Piotra i Pawła odprawio-
na została msza św. w inten-
cji Ojczyzny.

Uroczystości patriotycz-
ne zakończyły się w”Przed-
wiośniu”, gdzie dla publicz-
ności wystąpił Zespół Tańca
Ludowego”Krotoszanie”.

            (mm)

Œwiêto Niepodleg³oœci
95. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci uczczono w Kroto-
szynie 10 listopada. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na krotoszyñskim Rynku
o godz. 17.30 podniesieniem flagi pañstwowej na Ratuszu.

Muzeum Regionalne w Kroto-
szynie serdecznie zaprasza na
„Spotkania Gwiazdkowe”. Zaję-
cia adresowane są głównie dla dzie-
ci przedszkolnych oraz uczniów
szkół podstawowych i obejmują:
• krotoszyńskie obrzędy ludowe
z okresu Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku;
• opowieści o dawnych trady-
cjach i i zwyczajach;
• inscenizacje kolędników.
Spotkania będą się odbywały od 25

listopada 2013 do 31 stycznia

2014 r. Prosimy o wcześniejszy kon-
takt w celu rezerwacji terminu: te-
lefon: 062 722 51 47
e - mail: muzeum@krotoszyn.pl

Zapraszamy
na „Spotkania
Gwiazdkowe”

Na konkurs zgłoszono imponu-
jącą ilość pomysłowych i koloro-
wych prac uczniów z wielu szkół.
Wyboru najpiękniejszych  dokona-
ła komisja w składzie: Małgorzata
Maciejewska - ze Szkoły Podstawo-
wej nr 8, Elżbieta Marcinek ze
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz  Sa-
bina Snela  i Marlena Nabzdyk z
krotoszyńskiej biblioteki.

Rada Osiedla nr 8 w Krotoszy-
nie przygotowała wieczór arty-
styczny „Wspieramy młode talen-
ty”, podczas którego wręczono na-
grody i wyróżnienia dla młodych
artystów. Wystawę pokonkursową
można oglądać w krotoszyńskiej
bibliotece  do końca listopada 2013.
Wystawie pokonkursowej towarzy-
szy wystawa autorska, podczas te-
gorocznej swoje prace prezentuje
Patryka Barana.

Szkoła Podstawowa nr 8 ser-

Jesieñ to gra kolorów
14 listopada 2013 r. w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej podczas zebrania ogólnego mieszkañ-
ców osiedla nr 8, rozstrzygniêto III Gminny Konkurs Plastyczny „Jesieñ to gra kolorów”, którego
organizatorem by³a Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie.

decznie dziękuje wszystkim, któ-
rzy wsparli pomocą i życzliwością
organizację III Gminnego Konkur-
su Plastycznego „Jesień to gra ko-
lorów”.
 Po części artystycznej odbyło
się ogólne zebranie mieszkańców,
na którym Rada Osiedla przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności
za rok 2013. Podczas dyskusji, na
pytania mieszkańców, dotyczące
naszego osiedla, odpowiadali: Mi-
chał Kurek – naczelnik Wydz.
Gosp. Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UM, Krzysz-
tof Kaczmarek – wicestarosta, Mi-
chał Przybylski – prezes PGKiM,
Zbigniew Brodziak – radny powia-
towy,  Sławomir Augustyniak –
radny miejski

Laureaci gminnego konkur-

su „Jesień to gra kolorów”:

Maria Kaczmarek kl. V SP nr 1

Jagoda Grzymska
kl. I  SP nr 1
Zuzanna Gąsiorkie-
wicz kl. IV SP nr 8
Oliwia Gola kl. VI SP
nr 8
Julia Sikora kl. V SP
w Biadkach
Zuzanna Bagrow-
ska kl. V SP w Biad-
kach
Katarzyna Skrzyp-
czak kl. V SP w
Biadkach
Aleksandra Gruszka kl. V SP w
Roszkach
Zuzanna Jankowska  kl. VI SP w
Świnkowie

Wyróżnienia otrzymali:

Ines Kubiak kl. I SP w Benicach
Julia Marszałek kl. III SP Biadki
Jakub Rogala kl. IV SP w Orpisze-

wie
Weronika Nadstawska kl. IV SP w
Roszkach
Maria Dąbrowska kl. I SP nr 1
Karolina Kubiak kl. VI SP nr 8
Zofia Krzywonos kl. V SP nr 8
Nicola Szulc kl. VI SP nr 8

(RO8)

Podczas październikowej se-
sji Rady Miejskiej w Krotoszynie
podjęto uchwały w sprawie  po-
datków i  opłat lokalnych na 2014
r.  Stawki podatku od nierucho-
mości, od środków transporto-
wych oraz opłaty od posiadania
psa możecie Państwo sprawdzić
na stronie  Urzędu Miejskiego
(krotoszyn.pl)  w zakładce Samo-
rząd/Podatki.  Projektem  uchwa-
ły w sprawie  obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów obli-
czenia  podatku rolnego radni
zajmą się  na sesji listopadowej.

(red.)

Stawki podatków
w internecie
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Z pytañ do burmistrza

Moje pytanie dotyczy Spó³dzielni Inwalidów
„Jutrzenka”. Czy miasto, urz¹d, minister-
stwo nie mo¿e nic zrobiæ w sprawie tego za-
k³adu? Czy to jest prywatny, czy pañstwowy
zak³ad? To, co siê tam wyprawia, wo³a o
pomstê do... Kolejny zak³ad, który ma byæ
doprowadzony do upadku? Mo¿e jakaœ ko-
misja œledcza, komisarz czy coœ? Nie mam
takich uprawnieñ. Ka¿da spó³dzielnia jest do-
browolnym zrzeszeniem, które w interesie
swoich cz³onków prowadzi wspóln¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Spó³dzielnia jest samo-
dzielnym podmiotem gospodarczym i w ¿ad-
nym stopniu nie podlega burmistrzowi. Kie-
ruje ni¹ zarz¹d, a kontrolê i nadzór sprawuje
rada nadzorcza. Z zasadami prowadzenia dzia-
³alnoœci przez spó³dzielniê, jej obowi¹zkami,
kwestia legalnoœci, gospodarnoœci i rzetelno-
œci oraz postêpowaniem w przypadku naru-
szenia prawa mo¿e siê Pan zapoznaæ w usta-
wie z 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo spó³dzielcze
(tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 188, poz. 1848).

Kiedy œci¹gnie Pan inwestorów do Krotoszy-
na, którzy daliby pracê mieszkañcom? Zga-
dzam siê, ¿e pracy brakuje, ale problem jest
bardziej z³o¿ony. Kszta³c¹c siê, trzeba pomy-
œleæ o tym, jakie firmy funkcjonuj¹ na lokal-
nym rynku pracy. Krotoszyn nie jest du¿ym
miastem i nie wch³onie wszystkich pracowni-
ków z dowolnym przygotowaniem zawodo-
wym. Kiedy porozmawia Pan z naszymi, tu-
tejszymi przedsiêbiorcami, us³yszy Pan, ¿e
niektórzy poszukuj¹ ludzi do pracy. Pomimo
tego, ¿e mamy wielu zarejestrowanych bez-
robotnych, lokalne firmy czêsto bezskutecz-
nie szukaj¹ fachowców, dziêki którym mogli-
by rozwijaæ dynamiczniej swoje firmy. Samo-
rz¹d przyci¹ga przedsiêbiorców, przygotowu-
j¹c dobre warunki do rozwoju firm i zamiesz-
kania w naszym mieœcie. I my to robimy: re-
montujemy nasze drogi, dbamy o wodoci¹gi i
kanalizacjê, nasze szko³y s¹ zadbane, a pod-
legaj¹ce gminie instytucje maj¹ ciekaw¹ ofer-
tê kulturaln¹ i sportow¹. Dbamy te¿ o estety-
kê miasta. Na inne czynniki mamy niewielki
wp³yw.

Dlaczego ju¿ po 4 godzinach nie by³o bile-
tów na spektakl „Dzieci z Bullerbyn”? Sko-
ro jest takie zainteresowanie teatrem, pro-
szê przenieœæ spektakl na wiêksz¹ widow-
niê, np. któr¹œ z nowo wyremontowanych
przyszkolnych sal sportowych. Jeœli KOK
myœli, ¿e wywieszenie kartki o treœci „brak
biletów” za³atwia sprawê, to jest w b³êdzie.
Podobna sytuacja by³a przy innych spekta-
klach w ramach projektu Teatr Polska. Wte-
dy przebola³em, ale teraz to siê we mnie
zagotowa³o.  Kartkê na drzwiach wejœciowych
dyrektor Wojciech Szuniewicz poleci³ powie-
siæ, aby zaoszczêdziæ mieszkañcom wysi³ku
wchodzenia do kasy na I piêtro KOK-u.  Poza
tym zabrak³o nie biletów, ale bezp³atnych wej-
œciówek – a to jest ró¿nica. Projekt Teatr Pol-
ska, którego KOK jest najwiêkszym beneficjen-
tem, powsta³ po to, aby w miejscowoœciach
pozbawionych sta³ej sceny  wystawiaæ przed-
stawienia najwy¿szej próby artystycznej przy
zachowaniu wszelkich zasad poszanowania
sztuki teatralnej, aktora i widza. Jedn¹ z nich
jest ograniczona wielkoœæ widowni. Prawdzi-
wy teatr to bliskie spotkanie ¿ywego aktora z
widzem. S¹ spektakle, dla których sala na 350
miejsc jest za du¿a. Przyk³adem jest w³aœnie
spektakl „Dzieci z Bullerbyn”, gdzie kontakt
aktora z m³odymi widzami jest zasadniczym
warunkiem powodzenia przedsiêwziêcia. Tak
wiêc widowniê kina na tê okolicznoœæ ograni-
czono o 150 miejsc. Przeniesienie spektaklu
teatralnego na salê gimnastyczn¹ by³oby nie-
mo¿liwe.  Widz¹c du¿e zainteresowanie, dy-
rektor Szuniewicz rozpatrywa³ wystawienie
jeszcze jednego spektaklu, ale okaza³o siê to
niemo¿liwe, poniewa¿ przedstawienie jest
wystawiane co dzieñ w innym mieœcie. Roz-
montowanie ca³ej techniki i scenografii ekipa
techniczna koñczy w œrodku nocy, za³adowu-
j¹c sprzêtem do pe³na du¿¹ ciê¿arówkê. Na-
stêpnego dnia od samego rana rozpoczyna
budowanie scenografii w nowym miejscu, tak
aby zd¹¿yæ przed spektaklem i daæ aktorom
czas na próbny wystêp.  W przypadku przed-
stawienia „Dzieci z Bullerbyn” na godzinê
przed spektaklem jest jeszcze wspólne malo-
wanie scenografii z dzieæmi. Bardzo cieszy-
my siê z du¿ego zainteresowania teatrem w
Krotoszynie. Jest to efekt piêciu lat budowa-
nia grupy wielbicieli teatru w znakomitym pro-
gramie Teatr Polska. W przysz³ym roku KOK
wprowadzi po raz pierwszy ostatni wa¿ny ele-
ment obyczaju teatralnego, jakim jest zakup
biletu. Mo¿e wtedy osoby, którym zale¿y naj-
bardziej na uczestnictwie w ¿yciu teatralnym
naszego miasta, bêd¹ mia³y szansê na bliski
kontakt ze sztuk¹. Choæ mam nadziejê, ¿e na-
dal chêtnych bêdzie wiêcej ni¿ miejsc.

Zakres robót obejmie
m.in. przebudowę syste-
mu krat i istniejącego
piaskownika, budowę
nowego reaktora biolo-
gicznego, modernizację
osadnika wtórnego z
przystosowaniem do
funkcjonowania w roli
zbiornika retencyjnego
na wypadek zwiększone-
go dopływu, powiększe-
nie i przykrycie placu
osadowego, wykonanie
sieci i instalacji elek-
trycznych oraz systemu
automatyki i monitorin-
gu. W zakres zadania
wchodzi też rozruch
technologiczny. Prace będą trwa-
ły do marca 2015 r.

Inwestycja jest rozszerze-
niem realizowanego od 2010r.
projektu pn. Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej na te-

INFRA wygra³a przetarg
Najkorzystniejsz¹ ofertê na przeprowadzenie prac w oczyszczalni œcieków w Krotoszynie z³o¿y³o
Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

renie aglomeracji Krotoszyn –
etap II. Jego część obejmowała
budowę sieci kanalizacyjnej na
terenie miasta (13 zadań). Roz-
budowa oczyszczalni została 14.
zadaniem projektu.

Na przetarg wpłynęło 9 ofert:
najtańsza o wartości 12.296.310
złotych brutto, najdroższa  -
27.292.734 zł brutto

Jeszcze nie podpisano umo-
wy z wykonawcą. Zespół Zamó-

wień Publicznych UM
czeka na wyniki kontroli
prowadzonej przez
Urząd Zamówień Pu-
blicznych w Warszawie.
Takiej kontroli podlegają
wszystkie zamówienia,
których szacunkowa
wartość w przypadku
robót budowlanych jest
równa lub przekraczają-
ca kwotę 20 mln euro.
Sama oczyszczalnia tyle
nie kosztuje, ale jako 14.
zadanie podniosła wartość
całego projektu powyżej
tej granicy.

Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007-2013 - Działanie
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys.
mieszkańców.                  (mał, mm)

Celem projektu było stworzenie
miejsca do zabawy oraz ćwiczeń dla
dzieci i dorosłych. Zakupiono i za-
montowano następujące elementy
placu zabaw: zestaw zabawowy
Baszta 4, równoważnię prostą oraz
skośną, huśtawkę podwójną, pia-
skownicę, bujak sprężynowy oraz
urządzenie fitness-biegacz. Teren
ogrodzono, obsadzono zielenią i
ustawiono ławki. Koszt przedsię-
wzięcia wyniósł około 31 tys. zł, z
czego 24.832 zł stanowiło dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Około 3000 zł pocho-

Plac zabaw w Baszynach gotowy
W Baszynach Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zakoñczy³a budowê placu zabaw
wraz z elementami do æwiczeñ.

dziło z budżetu gminy, natomiast
reszta to praca własna członków
OSP oraz mieszkańców Baszyn.
 Wniosek na realizację projek-
tu został złożony za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Okno Południowej Wiel-
kopolski”. Baszyny zyskały bez-
pieczne, zachęcające do rekreacji
miejsce, z którego chętnie korzy-
stają mieszkańcy. Plac zabaw jest
terenem ogólnodostępnym, tak
więc mogą z niego korzystać nie
tylko mieszkańcy Baszyn, ale i oko-
licznych wiosek.
                                                      (basz)

Prace na wspomnianej ulicy
prowadziła firma BRUKPOL sc
ze Strzelec Wielkich. Wykona-
no jezdnię o długości 110m i
szerokości 5m oraz łącznik pie-
szo-rowerowy do ul.Witosa.
Przy jezdni powstały zatoki z
miejscami parkingowymi. Ulicę
wyłożono betonową kostką bru-
kową.

Zadanie kosztowała gminę
146 tys. zł. Liliową odebrano

Ciêcia na Liliowej
8 listopada odby³ siê odbiór ulicy Liliowej w
Krotoszynie.

uroczyście, z przecięciem wstę-
gi w kolorze liliowym. Fachowe
cięcia w asyście przewodniczą-
cej Rady Osiedla nr 6 Eweliny
Wroneckiej oraz radnego
Krzysztofa Kierzka wykonali:
Franciszek Marszałek, dyrek-
tor Departamentu Inżynierii
Miejskiej, Ireneusz Ignaszak,
inspektor nadzoru, Piotr Klu-
czyk, szef firmy BRUKPOL.
                                                      (mm)
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Zespól badawczy stanowili
pracownicy Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, pod kierownictwem dra
Mateusza Jaegera, oraz Chri-
stian-Albrechts Universität zu
Kiel, pod kierownictwem dr
Jutty Kneisel. Dzięki wsparciu
naszej gminy archeolodzy wy-
konali nieinwazyjne, weryfika-
cyjne badania magnetome-
tryczne oraz powierzchniowe
na obszarach, które być może
kryją pozostałości osadnictwa
i miejsca pochówku ze środko-
wej epoki brązu, ok. 1550 - 1300
p.n.e.

Weryfikacją objęto przede
wszystkim stanowiska badaw-
cze zlokalizowane już przez ar-
cheologów w lesie krotoszyń-
skim i przyległych do niego po-
lach. Był to projekt finansowa-
ny przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.

Program badawczy zreali-
zowany w 2012 roku pozwolił
na objęcie wspomnianego tere-
nu lotniczym skaningiem lase-
rowym (metoda LiDAR). Udało
się wtedy zlokalizować m.in.
ok. 120 kurhanów z epoki brą-
zu, zachowanych w różnym
stopniu, w zdecydowanej więk-
szości dotąd nieznanych i nie-
wymienianych w literaturze
naukowej.

Innowacyjna metoda LiDAR
jest w Polsce stosowana rzad-
ko, dlatego krotoszyński las
jest aktualnie jednym z najle-
piej w kraju rozpoznanych ar-
cheologicznie kompleksów le-
śnych. Baza danych postawiła
przed badaczami szereg pytań,
które skłaniają do kontynu-

Obejrzymy kurhan
W drugiej dekadzie paŸdziernika ekipa polskich i nie-
mieckich archeologów kontynuowa³a badania okolic
Krotoszyna.

owania prac na terenie Kroto-
szyna i okolic przez co naj-
mniej kilka lat.

Jeden ze spenetrowanych
dotychczas przez archeologów
podkrotoszyńskich kurhanów
będzie stanowił naoczne uzu-
pełnienie wiedzy o odległej hi-
storii naszych terenów. Wspól-
nym pomysłem władz miej-
skich oraz badaczy uniwersy-
teckich jest bowiem przystoso-
wanie go do oglądania. Na 28
listopada zaplanowano spotka-
nie poznanian w Urzędzie
Miejskim z władzami miejski-
mi oraz przedstawicielami
nadleśnictwa, na którym zo-
stanie podpisana umowa o re-
konstrukcji obiektu. Opraco-
wanie koncepcji tej rekon-
strukcji bierze na siebie Insty-
tut Prahistorii. Archeolodzy
przygotują także tekst infor-
macji historycznej w trzech ję-
zykach, która będzie prezento-

wana w lesie na tablicy. Gmina
zajmie się wykonaniem samej
tablicy informacyjnej i rekon-
strukcją kurhanu według
wskazówek Instytutu. Nadle-
śnictwo natomiast wykona kon-
strukcję do ustawienia infor-
macji oraz przygotuje drew-
nianą kładkę ponad kurhanem,
która pozwoli na bezpieczne
oglądanie obiektu, bez naru-
szania jego struktury.

13 grudnia archeolodzy po
raz kolejny odwiedzą Kroto-
szyn, tym razem przybędą do
muzeum z dwoma referatami
dla mieszkańców. Pierwszy bę-
dzie dotyczył prawnych aspek-
tów ochrony dziedzictwa ar-
cheologicznego na przykładzie
„naszego” cmentarzyska kur-
hanowego, drugi  – nowocze-
snej technologii wykorzystanej
przy badaniach kurhanów.

(arch,eliz)

Spotkanie prowadził Antoni
Korsak, prezes towarzystwa. Ko-
rzystając z okazji wręczył pa-
miątkowe medale XX-lecia
TMiBZK osobom, które nie były
obecne na kwietniowym spotka-
niu jubileuszowym.
O IX tomie cyklu „Krotoszyn i
okolice” opowiedział zebranym
przewodniczący zespołu redak-
cyjnego Józef Zdunek, który mię-
dzy innymi podkreślił, że twór-
cy tego dzieła pracowali całko-
wicie za darmo.

Po jednym egzemplarzu
książki wręczono tradycyjnie
autorom tekstów, sponsorom,
członkom zespołu redakcyjnego
oraz „przyjaciołom” Towarzy-
stwa. Gratulacje z okazji wyda-
nia nowego tomu złożyli Staro-
sta Krotoszyński Leszek Kulka,
radny Miłosz Zwierzyk w imie-

Krotoszyn i okolice
- promocja tomu IX
15 listopada 2013 r. w Krotoszyñskiej Bibliote-
ce Publicznej odby³a siê uroczysta promocja
nowego wydawnictwa Towarzystwa Mi³oœników
i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej - IX tomu z
cyklu „Krotoszyn i okolice”

niu swoim i posła Macieja Orze-
chowskiego oraz prezes kaliskie-
go oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego, Tadeusz
Krokos. Jan Pawlik natomiast
opowiedział o zamiarze utworze-
nia krotoszyńskiego oddziału To-
warzystwa Wiedzy Obronnej, a
prezes TMiBZK poinformował o
najbliższych planach stowarzy-
szenia, m.in. o inicjatywie samo-
rządów Koła i Krotoszyna oraz
Stowarzyszenia Przyjaciół Mia-
sta Koła nad Wartą i TMiBZK do-
tyczącej upamiętnienia ofiar na-
lotu hitlerowskiego w 1939 r. na
pociąg ewakuacyjny z Krotoszy-
na i okolic.
 Spotkanie uświetnił występ
młodzieży z Koła Teatralnego
działającego przy Gimnazjum nr
1 w Krotoszynie.

 Grzegorz Śnieciński
 

30 października w gabinecie
burmistrza Juliana Joksia złoży-
ła ślubowanie Marta Nowak-Bi-
lińska, nauczycielka Zespołu
Szkół nr 2 z OI w Krotoszynie.

Pani Marta zdała egzamin i uzy-
skała stopień nauczyciel miano-
wanego 22 maja br. Nie przystą-
piła do ślubowania wraz z inny-
mi nauczycielami szkól naszej
gminy, które odbyło się 14 paź-
dziernika podczas obchodów
Dnia Edukacji Narodowej, gdyż w
tym czasie powiła dziecko.
Gratulujemy i awansu, i powięk-
szenia rodziny.

Œlubowanie nauczycielki

W programie październi-
kowego posiedzenia Komisji
Budżetowo-Gospodarczej jed-
nym z punktów było omówie-
nie sytuacji w krotoszyńskiej
gospodarce i dyskusja na ten
temat. Uczestniczyli w niej
także zaproszeni przedstawi-
ciele stowarzyszeń gospodar-
czych. Punktem wyjścia były
informacje, uzyskane od kro-

Prezentacja
o gospodarce
krotoszyñskiej

toszyńskich firm. Uzupełnione
o dane, jakimi dysponuje
urząd, złożyły się na prezen-
tację, którą mogą Państwo
obejrzeć na stronie miejskiej
(krotoszyn.pl)  w zakładce Go-
spodarka. Na prośbę niektó-
rych firm informacje prezento-
wane w internecie zostały
ograniczone.

(jakep)

Odkrywka kurhanów rozpoczê³a siê latem 2010 r.
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Potwierdzeniem wysokiej kla-
sy zarządzania i gospodarki fi-
nansowej jest 39. miejsce Kroto-
szyna, także w grupie miast po-
wiatowych, w październikowym
rankingu Wspólnoty, która oce-
niała nakłady finansowe prze-
znaczane przez samorządy na
rozwój infrastruktury technicz-
nej miasta i gminy. Samorząd dba
o rozwój miasta i gminy, stawia
na rozbudowę i modernizację po-
wierzonego mienia.

Jedną z większych aktual-
nych inwestycji samorządowych
jest budząca duże zainteresowa-
nie rewitalizacja miasta. Obej-
muje ona centrum: Rynek, Mały
Rynek, pl. Jana Pawła II, ulicę
Zdunowską na odcinku od Ryn-
ku do Piastowskiej, Farną na od-
cinku do Gołębiej oraz Klasz-
torną i Wąską. Choć zakres inwe-
stycji jest rozległy, efektów czę-
ści robót po zakończeniu nie zo-
baczymy gołym okiem. Dotyczy
to wszystkich instalacji podziem-
nych, czyli przebudowanych i
budowanych sieci wodociągo-
wych, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci zasilania
ogródków letnich i zieleni, a tak-
że instalacji oczyszczania wody
dla nowej fontanny, która będzie
dekoracyjnym uzupełnieniem
dotychczasowej. Z łatwością na-
tomiast zauważymy fontannę w
formie wodotrysków, przebudo-
wane nawierzchnie ulic, placów
i miejsc parkingowych, obiekty
małej architektury, przebudo-
waną sieć oświetlenia ulicznego
i nareszcie odnowiony budynek
Ratusza, uznawany za jeden z
najładniejszych w Wielkopolsce.

Po rewitalizacji główny wjazd
na Rynek będzie od ulicy Ko-
ściuszki, wyjazd zaś w ulicę Koź-
mińską. Zmiana kierunku ruchu
na Piekarskiej umożliwia dojazd
do Koźmińskiej również ulicami
Piekarską, Farną i Kaszarską.
Północno-zachodnia część Rynku
zostanie wyłączona z ruchu ko-
łowego, zamknięta zostanie rów-
nież ulica Zdunowska - do Pia-
stowskiej. Nie zmniejszy się licz-
ba miejsc parkingowych na Ryn-
ku i Małym Rynku.

Ekipa budowlana opuściła
już ulicę Farną, która po odno-
wieniu pełni taką samą rolę jak
przebudowana kilka lat temu
Rynkowa. Zakończone zostały
także roboty na placu Jana Paw-
ła II na odcinku od Piastowskiej
do Floriańskiej, dobiegają końca
te na Małym Rynku Jednocześnie

Krotoszyn inwestuje
Krotoszyn nie jest miastem bogatym - w lipcowym rankingu dwutygodnika Wspólnota zaj¹³ 174. miejsce w Polsce w gru-
pie miast powiatowych. Doskonale jednak zarz¹dza swoimi finansami i du¿o inwestuje - w tak¿e lipcowym rankingu dzien-
nika Rzeczpospolita zaj¹³ 11. miejsce w Polsce pod tym k¹tem w grupie miast powiatowych.

rozpoczęły się prace kanalizacyj-
ne z drugiej strony pl. Jana Paw-
ła II. Całkowite zakończenie re-
witalizacji zaplanowano na gru-
dzień 2014r. Gmina uzyskała na
nią pożyczkę z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w ramach inicja-
tywy JESSICA Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Obejmuje ona 75 procent
kosztów kwalifikowanych i wyno-
si 9 mln 300 tys. zł, przy prefe-
rencyjnym oprocentowaniu wy-
noszącym w dniu umowy 1,3
proc. w stosunku rocznym. Koszt
robót wynosi 12 mln 300 tys. zł.

 Regulacja Jawnika i budowa po-
lderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn wywołały duże

zainteresowanie osób, które są-
dziły, że celem robót jest przygo-
towanie terenów rekreacyjnych
na Błoniu. Tymczasem przedsię-
wzięcie miało na celu zapewnie-
nie mieszkańcom ochrony przed
powodziami. Wyregulowany
Jawnik i jego dopływy, dwa su-
che zbiorniki deszczowe oraz
przebudowane Jezioro Odrzy-
kowskie są gotowe do odbioru
znacznie większej ilości wody.
Przy prowadzeniu inwestycji
gmina skorzystała z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego - Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego.
Koszt inwestycji wyniósł 18 mln
719 tys. zł, z czego 12 mln 339 zł
pokrywa dofinansowanie. Tereny

rekreacyjny wokół jeziora zosta-
ły na razie tylko zaplanowane,
ich realizacja jest uzależniona od
możliwości finansowych gminy w
kolejnych latach i decyzji rady
miejskiej.

Dużym zadaniem był także II
etap uporządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej w Krotoszy-
nie. Inwestycja objęła rozbudowę
i modernizację kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, z włącze-
niem do oczyszczalni ścieków,
oraz wodociągowej. Roboty pro-
wadzono na ulicach: Rawickiej,
Zdunowskiej, Bolewskiego, Sta-
szica i Transportowej wraz z uli-
cami przyległymi. Położono na
nich 21 km sieci kanalizacji sa-

nitarnej i 17 km deszczowej wraz
z przyłączami oraz 3 km wodo-
ciągu. Koszt inwestycji opiewa
na 32 mln 56 tys. zł, z czego 18,5
mln pochodzi z dofinansowania
unijnego, a 9 mln to pożyczka
preferencyjna z funduszu ochro-
ny środowiska. W lipcu gmina
podpisała aneks rozszerzający
do projektu, dzięki czemu będzie
mogła zlecić przebudowę i rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków.
Łączna wartość inwestycji wyno-
si 59 mln 186 tys. złotych, a dofi-
nansowanie unijne z programu
„Infrastruktura i Środowisko”
wyniesie 28 mln 339 tys. złotych.
Przewidywany termin zakończe-
nia inwestycji to rok 2015.

Żywe zainteresowanie miesz-
kańców budzi również rozbudo-
wa Zespołu Szkół nr 3 wraz z bu-
dową sali gimnastycznej. Mamy
już umowę na pożyczkę z Banku
Gospodarstwa Krajowego, która
wynosi 13,5 mln złotych i pokry-
wa w całości koszty kwalifiko-
walne. Oprocentowanie jest bar-
dzo korzystne i wynosi około 1
procenta w skali roku. Teraz tyl-
ko od wyników przetargu i od
pogody zależy, kiedy ruszą pra-
ce na terenie szkoły. Zakończe-
nie inwestycji jest planowane na
kwiecień – maj roku 2015, a dług
trzeba spłacić do października
2033 roku. Jeśli przetarg na wy-
konanie robót wypadnie korzyst-
nie, tzn. koszt inwestycji będzie
niższy od zakładanego, z zaosz-
czędzonymi w ten sposób pie-
niędzmi gmina przymierzy się w
przyszłym roku do remontu alei
Powstańców Wlkp. Ulica ta od
stycznia 2014 roku będzie pod
pieczą samorządu gminnego.

W pierwszej połowie br. gmi-
na zakończyła termomoderniza-
cję Krotoszyńskiej Biblioteki  Pu-
blicznej, Szkoły Podstawowej nr
8 i Gimnazjum nr 4 oraz Przed-
szkola nr 6. Ocieplono ściany, da-
chy i stropodachy, okna i drzwi,
zmodernizowano systemy grzew-
cze. Łączny koszt robót wyniósł
2 mln 326 tys. złotych. Samorząd
uzyskał na termomodernizację 1
mln 47 tys. zł dotacji oraz  dwie
pożyczki z funduszu ochrony
środowiska: 838 tys. zł z narodo-
wego funduszu oraz 175 tys. zł z
wojewódzkiego.

W br. gmina oddała mieszkań-
com do użytku odnowione ulice w
mieście: Czereśniową, Paderew-
skiego, Kujawską i Liliową, tudzież
na wsi: w Benicach Ustkowską i w
Orpiszewie Zieloną.                       (red.)

projekt Sebastian Stanis³awski
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W budynku na parterze zna-
lazło swoje miejsce nowoczesne
laboratorium badania mleka i
paszy, na piętrze zlokalizowano
salę konferencyjną i biura fede-
racji oraz Wielkopolskiego
Związku Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka. Tego dnia wiel-
kopolscy związkowcy mieli tak-
że swoje duże święto – poświę-
cenie sztandaru.
 Otwarcie nowego obiektu
wiąże się z likwidacją dotychcza-
sowego laboratorium funkcjonu-

Laboratorium w Kobiernie dzia³a
15 listopada w Kobiernie zosta³ uroczyœcie przekazany do u¿ytku nowy
budynek laboratoryjno-administracyjny Polskiej Federacji Hodowców
Byd³a i Producentów Mleka.

jącego w Krotoszynie przy ulicy
– nomen omen – Kobierskiej.
Nowa placówka prowadzi bada-
nia próbek mleka i paszy nadsy-
łanych z kilku województw za-
chodniej Polski. Działa bardzo
szybko, bo wyniki są odsyłane
tego samego dnia pocztą elektro-
niczną.
 Po przecięciu wstęgi i zwie-
dzeniu budynku uczestnicy uro-
czystości przenieśli się do pobli-
skiego domu kultury, gdzie wrę-

W jubileuszowym XX Biegu
Niepodległości w Górze starto-
wało  prawie 350 osób. Była
wśród nich spora liczba biegaczy
z Klubu KS Krotosz  i mieszkań-
ców naszego powiatu. Dystans
biegu wynosił 10km. Trasa wio-
dła  krętymi uliczkami miasta.
Wspomniany dystans najszybciej
spośród krotoszynian pokonał
Marcin Witkowski  (33:44) co
dało mu 6
miejsce w
kwalifikacji
Open i 1
miejsce w
swojej kate-
gorii wieko-
wej. Kolej-
nym zawod-
nikiem był
biegacz z KS
Krotosz Ro-
bert Doma-
gała, który
został skla-
syfikowany
na 16 miej-
scu z czasem 37:40 oraz na 3
miejscu w kategorii wiekowej
M40.

Wyniki pozostałych krotoszy-
nian:
20. KASPRZAK KRZYSZTOF  
37:40 KS Krotosz
33.WITKOWSKI DAMIAN  39:09
KS Krotosz
48. MAREK   ARTUR   40:24  
Zduny
51. POPRAWA PRZEMYSŁAW 
40:35  K.S KROTOSZ    KLUB
HDK KOBYLIN
57. GRZEMPOWSKI PIOTR    
41:01 KS Krotosz
66. CZAJKA ROBERT  41:52   
Zduny

Krotoszynianie na XX
Biegu Niepodleg³oœci

74. POCZTA MARIAN   42:14 Ks
Krotosz
90. GAŁKA ŁUKASZ   43:28  KS
Krotosz
101. JASIK NORBERT   44:12
117. MAREK DANIEL  44:52 
Zduny
135. SZYMAŃSKI ADAM   45:34 
KS Krotosz
156. MACIEJEWSKI ANDRZEJ  
46:34 KS Krotosz

159. PARYSEK BOGDAN  46:44 
KS Krotosz
160. ZAWIEJA MARCIN  46:47 KS
Krotosz
230. TYCZYŃSKI PIOTR   50:59
KS Krotosz
255. RYBA PIOTR  53:15  Kroto-
szyn
259. JASIK MACIEJ   53:24  Kro-
toszyn
271. BALCEREK TOMISŁAW 
54:13 Kozmin Wlkp.
281. KOŁODZIEJSKI MACIEJ  
55:28 Krotoszyn
305. PRZEWOŹNA KALINA  
59:06 LAB Krotoszyn
306. WIŚNIEWSKA ALICJA 
59:08

 (piogrz)

czano odznaczenia zasłużonym działaczom Pol-
skiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka. Burmistrz Julian Jokś został wyróżnio-
ny złotą Honorową Odznaką PFHBiPM.
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Burmistrz Krotoszyna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz dzia³aj¹ca w imieniu Miasta i Gminy Krotoszyn Pracownia In¿ynierska KLOTOIDA
Miros³aw Bajor, Andrzej Zygmunt Sp.j. ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków informuj¹, ¿e w ramach opracowywanego studium techniczno – ekonomiczno - œrodowiskowego

zamierzaj¹ przeprowadziæ prezentacje publiczne rozwi¹zañ projektowych dotycz¹ce przedsiêwziêcia pn.:

„BUDOWA OBWODNICY KROTOSZYNA, ZDUN I CIESZKOWA W CI¥GU DROGI KRAJOWEJ NR 15”

W zwi¹zku z powy¿szym, w dniach od 25.11.2013 do 4.12.2013 bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z:
celami i zakresem oraz opisem powy¿szej inwestycji, a tak¿e planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi, które bêd¹ do wgl¹du

na stronie internetowej Miasta i Gminy Krotoszyn: www.krotoszyn.pl

Jednoczeœnie w ramach publicznych prezentacji rozwi¹zañ projektowych
 Zapraszamy mieszkañców gminy Krotoszyn na spotkanie informacyjne, które odbêdzie siê

4 grudnia 2013 (œroda) w sali 41 Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, w godz. 10:00 – 12:30

Wnioski, uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce niniejszego przedsiêwziêcia mo¿na przesy³aæ, najlepiej na formularzu ankiety zamieszczonym na stronie www.krotoszyn.pl ,
w terminie do dnia 4.12.2013r. z dopiskiem "Ankieta dla DK15”:

- poczt¹ na adres: Klotoida Sp.j.; ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków
lub przekazaæ faksem na nr (12) 311-33-74 b¹dŸ poczt¹ elektroniczn¹ na adres: krotoszyn@klotoida.pl

Przes³ane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrze¿enia, zostan¹ przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mo¿liwych do zastosowania ze wzglêdów technicz-
nych, prawnych i finansowych, zostan¹ uwzglêdnione  w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporz¹dzony raport, który miêdzy innymi, zawiera³ bêdzie informacjê o sposobie uwzglêdnienia zg³oszonych uwag, wniosków i zastrze¿eñ. Raport zostanie
podany do wiadomoœci publicznej, w zwi¹zku z czym na z³o¿one wnioski nie bêd¹ udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostêpnienia, zainteresowani zostan¹ powiadomieni

na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie.
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 Zawody przeprowadzono przy
finansowym wsparciu Urzędu Mia-
sta i Gminy Krotoszyn oraz Staro-
stwa Powiatowego w ramach ofer-
ty dla organizacji pozarządowych.
W strzeleckich zmaganiach uczest-
niczyło 72 zawodników ze szkół w
Orpiszewie, Nowej Wsi i Zdunach.
Byli tez uczniowie reprezentujący
placówki krotoszyńskie: SP1, SP3,
SP4, SP7, Gim 1, Gim 2, Gim 3, I LO,
ZSP2, ZSP 1. Zawody przeprowa-
dzono w klasyfikacji drużynowej –
pucharowej i indywidualnej w ka-
tegorii szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych i se-
niorów.

Wyniki

Szkoły podstawowe drużynowo
1. SP Orpiszew (Łukasz i Mateusz
Kot, Mateusz Lis, opiekun Łukasz
Rabenda),
2. SP 1 Krotoszyn (Monika Jadczak,
Artur Pauter, Marika Baran, opie-
kun. Wiesław Wciórka),
3. SP Nowa Wieś (Franek Krzeko-
towski, Damian Krzyżaniak, Kac-
per Wojciechowski, opiekun Jacek
Krzekotowski); SP 4 Krotoszyn (Ja-
cek i Marcin Augustyniak, Jakub
Jopek, opiekun Sławomir Kra-
marz),
5. SP 3 Krotoszyn (Przemek Rataj-
czak, Damian Pospiech, Wiktor Gło-
das, opiekun Bernadeta Frąsz-
czak).

Indywidualnie: 1 .Łukasz Kot  SP
Orpiszew, 2. Martyna Wasielak SP
4, 3. Mateusz Lis SP Orpiszew.

Gimnazja drużynowo

1. Gim nr 2 Krotoszyn (Norbert

Puchar Niepodleg³oœci
11 listopada Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie zorgani-
zowa³ otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o Puchar Nie-
podleg³oœci.

A l e k s a n -
drzak, Jakub
Klauza, Pa-
tryk Kulaw-
ski, opiekun
Tomasz Kli-
mek),
2. Gim nr 3
Krotoszyn
( K i n g a
Ostój, Joan-
na Roba-
kowska, Da-
wid Kaź-
mierczak,
opiekun Ja-
cek Paszkier),
3. Gim nr 1 (Michał Zimniak, Paweł
Krawczyk, Wiktor Wróblewski,
opiekun  Wiesław Wciórka),

Indywidualnie: 1. Norbert Aleksan-
drzak G2 51pkt, 2. Monika Kratow-
ska NG 37pkt, 3. Kinga Ostój Gim 3
34pkt

Szkoły ponadgimnazjalne druży-

nowo

1. I LO Krotoszyn 130pkt (Krzysz-
tof Snela, Błażej Jędrkowiak, Mar-
celin Ratajski, op. Edward Jokiel),
2. ZSP nr 2 Krotoszyn 74pkt (We-
ronika Tomczyk, Bartosz Mencel,
Dominik Dtymarski, op. Jacek
Krzekotowski)
3. ZSP nr 1 73pkt

Indywidualnie kpn-10: 1.Błażej Ję-
drkowiak 61pkt LO, 2. Krzysztof
Snela 56pkt LO, 3.Dominik Dymar-
ski ZSP2 42pkt.
Indywidualnie ppn-10: 1.Monika
Kratowska ZSP1 73pkt, 2.Krzysz-
tof Snela LO 65pkt, 3.Bartosz Men-

cel  ZSP2  62pkt.
 
Seniorzy kpn-10: 1.Grzegorz Kra-
towski  CSIR 80pkt, 2.Wojciech Bo-
żykowski niez 65pkt, 3.Zenon Gra-
bus CSiR 64
Seniorzy ppn-10: 1.Grzegorz Kra-
towski  79pkt, 2.Antoni Azgier
74pkt, 3.Robert Wasielak 72pkt
(wszyscy CSiR).
 

W turnieju jednego strzału
uczestniczyło 10 zawodników. Wy-
grał Antoni Azgier  z CSiR, poko-
nując w finale Mateusza Kota z SP
Orpiszew. W turnieju rzutów lotka-
mi uczestniczyło 30 zawodników.
Wygrał Artur Pauter z SP 1, który
pokonał w finale Mateusza Lisa i
Mateusza Kota, obaj z SP Orpiszew.

Na zakończenie zawodów pre-
zes ZP LOK wręczył najlepszym
drużynom pamiątkowe dyplomy i
puchary, a najlepszym zawodnikom
we wszystkich kategoriach wieko-
wych dyplomy i drobne nagrody
rzeczowe.

 Antoni Azgier

10 listopada w Bożacinie
odbył się turniej tenisa stołowe-
go LZS zorganizowany z okazji
Święta Niepodległości.
W turnieju wzięło udział 38 za-
wodników z 8 kół LZS z gminy
Krotoszyn. Zwycięzcom wręczo-
no puchary. Trzej najlepsi ping-
pongiści w poszczególnych kate-
goriach wiekowych otrzymali pa-
miątkowe medale i dyplomy.

Wyniki:

kategoria młodziczek:
I miejsce Anastazja Brylewska –
LZS Bożacin
II Wiktoria Radojewska – Wro-
nów
III Michalina Tomczyk – Bożacin
IV Małgorzata Klonowska - Wie-
lowieś
kategoria seniorek
I miejsce Dominika Szczotka
LZS Bożacin

Turniej w Bo¿acinie
II Paulina Robak
– Bożaci
III Julia Talaga –
Wielowieś
IV Karolina Mły-
narz – Roszki
kategoria młodzi-
ków
I miejsce zajął
Bartosz Nowa-
kowski – LZS
Roszki
II Marcin Gabry-
elczyk – Roszki
III Kacper Płonka
– Lutogniew
IV Mikołaj Nowakowski – Roszki
kategoria juniorów
I miejsce Filip Zybała – LZS
Roszki
II Emanuel Ratajczyk – LZS Bo-
żacin
III Adrian Radojewski – Wronów
IV Gabryelczyk Damian – Rosz-

5 listopada w Zespole Szkó³ nr 1 z OI odby³o
siê podsumowanie sezonu sportowego 2012/2013
w naszej gminie. Gros goœci spotkania stanowili
nasi m³odzi sportowcy, którzy wykazali siê umie-
jêtnoœciami i wynikami w minionym sezonie. Na
spotkanie zaproszono tak¿e dzia³aczy oraz spon-
sorów, których wsparcie zwielokrotnia³o wysi³ki
samorz¹du na rzecz krotoszyñskiego sportu. Uro-
czystoœæ otworzy³ dyrektor szko³y Zbigniew Ku-
rzawa, który przypomnia³ o sukcesach uczniów z
Parcelek w rozgrywkach siatkarskich. Burmistrz
Julian Jokœ z³o¿y³ gratulacje zaproszonym, wrê-
czaj¹c wraz z przewodnicz¹ca RM Zofi¹ Jamk¹ na-
grody oraz dyplomy.
Lista nagrodzonych :

Nagrody finansowe
1. £ukasz Rak- trener pi³ki no¿nej w KKS „Astra”
2. Krzysztof Olejnik - trener sekcji siatkówki w UKS
„Polon”
3. Beata Ciesió³ka - dzia³acz i prezes MLUKS „AS”
4. Jacek £azarski - trener sekcji p³ywackiej w KS
„Krotosz”
5. Maciej Parczyñski - nauczyciel w-f w Szkole
Podstawowej nr 8
6. Rafa³ Patalas - trener zapasów w LKS „Ceramik
7. JerzyMaciejczak- dzia³acz i d³ugoletni Przewod-
nicz¹cy Zrzeszenia LZS
8. £ukasz Kaczmarek - zawodnik pi³ki siatkowej w
UKS „Polon”
9. Sebastian Kaczmarek - zawodnik pi³ki siatko-
wej w UKS „Polon”
10. Rados³aw Malinowski - zawodnik sekcji teni-
sa sto³owego w KS „Krotosz”
11. Wojciech NiedŸwiedz-
ki - zawodnik sekcji teni-
sa sto³owego w KS „Kro-
tosz”
12. Adrian Korzybski- za-
wodnik sekcji tenisa sto-
³owego w KS „Krotosz”
13. Tomasz Durajczyk -
zawodnik sekcji tenisa
sto³owego w KS „Krotosz”
14. Fryderyk Grenda - za-
wodnik karate w ASW
„Nippon”
15. Artur Kujawski - za-
wodnik karate w ASW
„Nippon”
16. Martin Grunek- za-
wodnik karate w ASW
„Nippon”
17. Damian KaŸmierczak -
zawodnik karate w ASW
„Nippon”
18. Piotr Bielawski - za-
wodnik karate w ASW
„Nippon”
19. Tomasz Cho³odecki -
zawodnik w LKS „Cera-
mik”
20. Robert Baran - zawod-
nik w LKS „Ceramik”
21. Mateusz Filipczak - za-
wodnik w LKS „Ceramik”
22. Adam S³owiñski- zawodnik w LKS „Ceramik”
23. Adam Filipczak - zawodnik w LKS „Ceramik”
24. Szymon Stasierski - zawodnik w LKS „Cera-
mik”
25. Mateusz Konieczny- zawodnik sumo w TAR
26. Aron Rozum - zawodnik sumo w TAR
27. Olimpia Robakowska - zawodniczka sumo w
TAR
28. Marina Rozum - zawodniczka sumo w TAR

Nagrody rzeczowe
1. Kacper Nowak -MLUKS ”AS”- kolarstwo
2. Dawid Wojtysiak- MLUKS ”AS”- kolarstwo
3. Jakub Poczta- MLUKS ”AS”- kolarstwo
4. Konrad Kowalski- MLUKS ”AS”- kolarstwo
5. Micha³ Przekwas- MLUKS ”AS”- kolarstwo
6. Konrad Aleksandrzak- MLUKS ”AS”- kolarstwo
7. Jagoda Roszak- LOK- strzelectwo
8. Norbert Aleksandrzak- LOK- strzelectwo
9. Marcelina Basiñska -SP-4 – lekkoatletyka
10. Klaudia Walczak-SP-4 – lekkoatletyka
11. Emanuel Kuœ- SP-8– lekkoatletyka, siatkówka
12. Tomasz Kurek- SP-8– lekkoatletyka, siatków-
ka
13. Kacper Wawrzyniak- SP-8– lekkoatletyka, siat-
kówka
14. Kacper Pinkowski- SP-8– lekkoatletyka, siat-
kówka
15. Dominik Piwowar- SP-8– lekkoatletyka
16. Piotr Saracen- SP-8– lekkoatletyka
17. Szymon Zdziebkowski- SP-8– siatkówka
18. Fabian Piechocki - SP-8– siatkówka
19. Oskar Staszewski - SP-8– siatkówka
20. Dawid Talarczyk - SP-8– siatkówka
21. Tobiasz Kubicki - SP-8– siatkówka
22. Mateusz Grobelny - SP-8– siatkówka
23. Daria Fr¹ckowiak- - UKS „POLON”- pi³ka no¿-
na
24. Roksana Augustyniak - UKS „POLON”- pi³ka

no¿na
25. Julia Maœlankowska - UKS „POLON”- pi³ka
no¿na
26. Helena Ryba - UKS „POLON”- pi³ka no¿na
27. Natalia Ratajczak - UKS „POLON”- pi³ka no¿-
na
28. Julia Wawrzynkiewicz - UKS „POLON”- pi³ka
no¿na
29. Wiktoria Fabiœ - UKS „POLON”- pi³ka no¿na
30. Laura Marcisz - UKS „POLON”- pi³ka no¿na
31. Nikola Figlak - UKS „POLON”- pi³ka no¿na
32. Magdalena Szczurek- UKS „POLON”- pi³ka
no¿na
33. Jakub Robakowski- UKS „PIAST”- siatkówka
34. Patryk Foltynowicz- UKS „PIAST”- siatkówka
35. Kacper Kostka- UKS „PIAST”- siatkówka
36. Piotr Czwojdziñski- UKS „PIAST”- siatkówka
37. Jakub Sobkowiak- UKS „PIAST”- siatkówka
38. Daniel Pomirski- UKS „PIAST”- siatkówka
39. Patryk Œnieciñski- UKS „PIAST”- siatkówka
40. Micha³ Pestka- UKS „PIAST”- siatkówka
41. Wiktor Grzeœkowiak- UKS „PIAST”- siatków-
ka
42. Oskar Fabiœ- UKS „PIAST”- siatkówka
43. Adrian Klonowski- UKS „PIAST”- siatkówka
44. Adrian Plewa- UKS „PIAST”- siatkówka
45. Krzysztof Maciejewski- KS „KROTOSZ”- biegi
d³ugodystansowe
46. Monika Jadczak- KS „KROTOSZ”- p³ywanie
47. Konrad PowroŸnik- KS „KROTOSZ”- p³ywa-
nie
48. Artur Pauter- KS „KROTOSZ”- p³ywanie
49. Patryk Gromski- KS „KROTOSZ”- p³ywanie
50. Julia Rozum- KS „KROTOSZ”- p³ywanie

51. Wiktoria Mielcarek- KS „KROTOSZ”- p³ywa-
nie
52. Martyna Kaj- KS „KROTOSZ”- karate
53. Eryk Rogalka- KS „KROTOSZ”- karate
54. Dawid Fortuniak- ASW „NIPPON” - karate
55. Kamil Lechel- ASW „NIPPON” - karate
56. Patryk Brajer- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
57. Bartosz Cieœlak- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
58. Mateusz Domaga³a- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿-
na
59. Kamil Fr¹ckowiak- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
60. Dominik Jerzyk- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
61. Eryk Kunicki- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
62. Kacper £êgowski- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
63. Jakub Michalak- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
64. Jan Olszewski- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
65. Albert Szymczak- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
66. Kacper Kubera- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
67. Miko³aj Turbañski- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿-
na
68. Dawid P³onka- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
69. Patryk Reyer- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
70. Krzysztof Kaszkowiak- KKS „ASTRA” -pi³ka
no¿na
71. Oliwier Kuszaj- KKS „ASTRA” -pi³ka no¿na
72. Micha³ Kaj – PZW – wêdkarstwo
73. Mi³osz Ca³ujek- LKS „ CERAMIK”- zapasy
74. Mi³osz Setecki- LKS „ CERAMIK”- zapasy
75. Dawid Setecki- LKS „ CERAMIK”- zapasy
76. Szymon Wojtkowski- LKS „ CERAMIK”- za-
pasy
77. Rafa³ Bochyñski- LKS „ CERAMIK”- zapasy
78. Jakub Brylewski- LKS „ CERAMIK”- zapasy
79. Aleksandra Rozum - TAR Krotoszyn - sumo
80. Marcel Konarczak- TAR Krotoszyn - sumo
81. Wiktoria Ostój - TAR Krotoszyn - sumo
82. Konrad Bitner - TAR Krotoszyn - sumo
83. Jakub Szustak- Klub Strefa Walki - brazylij-
skie jiu-jitsu.

ki
kategoria seniorów
I Henryk Kurzawski – LZS Piw-
niczanka Krotoszyn
II Janusz Majewski – LZS Boża-
cin
III Witold Majewski – Bożacin
IV Paweł Robak – Bożacin
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18 października przedszkola-
ki z Kubusia obchodziły Święto
Pieczonego Ziemniaka. Imprezę
połączono z Dniem Nauczyciela,
świętowano również zakończe-
nie remontów przedszkola. Pod-
czas uroczystej akademii dyrek-
tor placówki podziękowała
wszystkim osobom, które pomo-
gły w doprowadzeniu przedszko-
la do stanu obecnego - wyremon-
towanego i zmodernizowanego.
Gruntowne zmiany, jakie przed-
szkole przeszło w ciągu ostatnich
kilku lat, zebrani mogli obejrzeć
podczas prezentacji multimedial-
nej przygotowanej przez panią
dyrektor, mogli też przekonać się
o tym na własne oczy, zwiedza-

Uroczyœcie w Kubusiu

Oficjalny wernisaż wystawy
miał miejsce w sobotę 26 paź-
dziernika 2013r. i poprzedzony
był szeregiem prac przygoto-
wawczych. Wystawa ta, to spo-
re przedsięwzięcie i miejsce w
jakim się odbywała (była sala
klubu żołnierskiego przy KOK)
musiało zostać odpowiednio
przygotowane.

Dzień przed oficjalnym
otwarciem – 25 października –
odbyły się warsztaty fotogra-
ficzne, na które przybyli zain-
teresowani nie tylko z Kroto-
szyna. Warsztaty poprowadził
Łukasz Brodala z firmy Foto-
ivy, wykładowca w szczeciń-
skiej szkole fotografii foto-
team. Opowiedział,  krótko o fo-
tografii portretowej (wykorzy-
staniu lamp błyskowych) i o
swoich doświadczeniach z nią
związanych, a przy okazji pod-
sunął kilka ciekawych rozwią-
zań. Następnie grupa warszta-
towa  próbowała wykorzystać
zaprezentowaną wiedzę w
praktyce.

Następnego dnia od rana
przygotowana sala wystawien-
nicza czekała na pierwszych
gości. W godz. od 10.00 do 17.00
przewidziano czas na przygoto-
wanie ekspozycji zdjęć przez
uczestników wystawy. A zapre-
zentować swoje zdjęcia mógł
każdy. Pierwsi  chętni pojawili
się już przed godz. 10.00, a po-
tem kolejni i następni. W ten
sposób sala zaczęła zapełniać
się ciekawymi zdjęciami i insta-
lacjami fotograficznymi. w holu
KOK-u przed głównym wejściem
na wystawę Galerii Bezdomnej
na wszystkich czekał słodki po-
częstunek oraz ciepłe napoje.

Od godz. 17.00 tak jak zapla-
nowano, fotografik Paweł Ko-
sicki (członek Związku Pol-
skich Artystów Fotografików) z
Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu (patrona
honorowego wystawy) oceniał
prace uczestników wyekspono-
wane w przestrzeniach byłego
klubu żołnierskiego. Krótko po
godz. 19.00 podczas oficjalnego
otwarcia wystawy został ogło-
szony werdykt na najciekaw-
sze, najlepiej zaprezentowane
fotografie wystawy. Główną na-
grodę,  oryginalną statuetkę
oraz aparat fotograficzny otrzy-
mała Zuzanna Nadzieja za ze-
staw ciekawie pokazanych foto-
grafii, które według Pawła Ko-

"Galeria Bezdomna"
po raz drugi

sickiego pokazują najdojrzalsze
podejście do fotografii spośród
zaprezentowanych prac. Poza
główną nagrodą przyznano sześć
wyróżnień,  osoby wyróżnione
otrzymały nagrody książkowe i
filmy fotograficzne. Wszystkim
uczestnikom wręczono zestaw
gadżetów oraz dylom uczestnic-
twa w wystawie Galerii Bezdom-
nej.

Ciekawym akcentem  wysta-
wy był koncert nowojorskiego ze-
społu Nat Osborn Band, którego
występ-niespodzianka został
ogłoszony praktycznie w dniu
wernisażu i wszyscy, którzy zja-
wili się tego dnia w KOK mogli
posłuchać świetnych jazzowo-
funkowych dźwięków. Zespół
mimo spóźnionego (z uwagi na
awarię auta) koncertu został
przyjęty bardzo ciepło i bisował
kilka razy na zakończenie. Po
koncercie oraz w trakcie całego
wernisażu muzyką umilał czas
zebranym zaproszony DJ.

Łącznie w wystawie czynnie
wzięło udział około 20 osób.
Szkoda, że tylko tylu uczestni-
ków zdecydowało się zaprezen-
tować swoje prace, tym bardziej,
że działa w naszym mieście
szkoła o profilu fotograficznym

fo
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jąc przedszkole. Wcześniej jed-
nak zostali zaproszeni do obej-
rzenia przedstawienia „Zdrowy
Czerwony Kapturek”. W rolach
głównych wystąpili rodzice
przedszkolaków.

Przy okazji zwiedzania przed-
szkola można było skosztować
przysmaków z ziemniaków, któ-
re przygotowano specjalnie na
Święto Pieczonego Ziemniaka. Z
uwagi na niepogodę impreza nie
odbyła się w plenerze, ale w
przedszkolu. Ziemniaczane pysz-
ności smakowały wyśmienicie, a
dzień okazał się udany, szczegól-
nie dla wychowanków Kubusia -
nie brakowało dziecięcych wystę-
pów i zabaw.                               (mm)

Wystawa fotograficzna Galeria Bezdomna po raz drugi zagoœci³a w
Krotoszynie w ostatnich dniach paŸdziernika, a jej finisa¿ odby³ siê w
poniedzia³ek 4 listopada br. Wystawê zorganizowa³ dzia³aj¹cy przy Kro-
toszyñskim Oœrodku Kultury klub mi³oœników fotografii Blenda.

oraz inne formalne i nieformal-
ne grupy zajmujące się fotogra-
fią.

Wszyscy zainteresowani
mogli zajrzeć na wystawę rów-
nież w tygodniu powernisażo-
wym, gdyż była ona czynna pra-
wie każdego dnia (z wyjątkiem
świąt) przez dwie godziny.

Organizatorzy dziękują
sponsorom i partnerom: Urzę-
dowi Miejskiemu w Krotoszy-
nie, firmie Serefiniak (geodezja,
nieruchomości, finanse), firmie
Dino Polska S.A. (polska sieć
marketów), firmie Saracen
(asortyment elektrotechnicz-
ny), firmie Gabi-Plast (produk-
cja i hurt opakowań), firmie
Foto-Ivy (fotografia, sklep foto-
graficzny), firmie e-Maco (stro-
ny internetowe), firmie Kon-
trast (reklama i fotografia), fir-
mie Brykczyński (ciastkarnia i
piekarnia), oraz Szymonowi Mi-
kuszewskiemu (usługi trans-
portowe), patronowi honorowe-
mu: Wielkopolskiej Bibliotece
Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu za pomoc
w organizacji i promocji wyda-
rzenia wśród potencjalnych
uczestników oraz patronom me-
dialnym.


