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Pierwszy dzień wiosny przywitał radośnie Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Krotoszynie. Wszyscy uczestnicy warsztatu wraz z 
opiekunami wyszli na codzienną gimnastykę, zazwyczaj upra-
wianą na korytarzu budynku, na pobliski skwerek. Było to 
pierwsze wyjście po zimie na gimnastykę na świeżym powie-
trzu. Opiekunowie grup także ćwiczyli, w razie potrzeby wspo-
magając swoich podopiecznych. Gimnastykę prowadziła reha-
bilitantka WTZ Jolanta Borska.                                              (eliz)

Wiosna w WTZ
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robót budowlanych dla zadania: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 
w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu
Rewitalizacji” (czyt. s.5)
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Do 18 kwietnia można oglądać w Mu-
zeum Regionalnym w Krotoszynie wy-
stawę „Dzieje papieru i papiernictwa” z 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Na 
ponad 40 planszach zobaczymy teksty i 
ilustracje przybliżające historię papieru, 
począwszy od  jego wynalezienia w Chi-
nach w 105 r. n.e. Wystawę wzbogacają 
maszyny do pomiaru gramatury, grubości 
i odporności papieru, arkusze z cieniowa-
nymi filigranami (znakami wodnymi) oraz 
makieta XVI wiecznego budynku duszni-
ckiej papierni. 

Muzeum Regionalne zaprasza na “Mu-
zealne spotkania z wiosną”, zajęcia dla 
dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
szkół podstawowych o obrzędach ludo-
wych i tradycjach wielkanocnych. Zajęcia 
są prowadzone do 30 kwietnia, muzeum 
prosi o wcześniejszy kontakt w celu re-
zerwacji terminu, tel. 062 722 61 47 e - 
mail: muzeum@krotoszyn.pl

22 kwietnia o godzinie 18.00 w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej odbę-
dzie się spotkanie z przedstawicielami 
Care Missionn, norweskiej organizacji 
pomagającej dzieciom z terenów Afryki. 
Tematem spotkania będzie działalność 
tej organizacji w Kenii oraz adopcja na 
odległość dzieci z Afryki.

23 kwietnia o godz. 18.00 rusza 120-
godzinny, dzienno-nocny maraton czy-
tania Biblii. Początek czytania odbędzie 
się w kinie Przedwiośnie, o godz. 20.00 
maraton przenosi się do sali kameralnej 
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. 
Zapisy lektorów prowadzi biblioteka miej-
ska, słuchacze są mile widziani. Podczas 
maratonu odbywać się będzie zbiórka 
pieniędzy dla dzieci w Kenii.

26 kwietnia o godz. 19.00, dzień przed 
kanonizacją papieża Jana Pawła II, w 
krotoszyńskim kościele farnym wystą-
pi ze swoim programem koncertowym 
“Nuty Wielkiego Pasterza” zespół góral-
ski światowej sławy Trebunie-Tutki.

Od 1 do 3 maja  oraz 8 i 9 maja obowiązu-
je nas flagowanie obiektów. 

3 maja po mszy (początek 11.30) w koś-
ciele bł. bpa Kozala władze samorządo-
we i delegacje organizacji złożą wiązanki 
kwiatów pod tablicą Konstytucji 3 Maja 
(skwerek koło szpitala). Około godz. 
16.00 na Rynkowej obchodzimy Święto 
Flagi. W programie wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych i koncert Kroto-
szyńskiej Orkiestry Dętej. 

8 maja obchodzimy 69. rocznicę zwycię-
stwa nad faszyzmem.  Na godz. 12.00 
zaplanowano składanie kwiatów pod 
pomnikami Wolności (pl. Jana Pawła II) 
oraz 6PAL (Piastowska) przez władze sa-

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
Straż Miejska         62 722 74 57

Burmistrz Julian Jokś przyj muje intere-
santów we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

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

Starostwo Powiatowe
62 725 42 56

               62 725 42 57

Komenda Powiatowa Policji 
w Krotoszynie       62 725 52 00

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
        62 725 29 21 
        62 725 29 22

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
        62 725 36 68
        62 725 39 96
 
Urząd Skarbowy       62 725 19 00 

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe    999
Straż Pożarna    998
Policja     997

Obecność obowiązkowa

Ważne telefony

 - Lekcje mu-
zealne poświę-
cone tradycjom i 
obrzędom świą-
tecznym pro-
wadzone są w 
krotoszyńskim 
muzeum od pra-
wie trzydziestu 
lat – mówi Jacek 
Matuszak, pra-
cownik muzeum.
 W okresie zimowym od-
bywają się lekcje związane ze 
świętami bożonarodzeniowy-
mi, wiosną zaś z Wielkanocą.  
Już od wielu lat i jedne, i dru-
gie cieszą się niesłabnącą po-
pularnością. Chętnie korzysta-
ją z nich grupy przedszkolne 
oraz uczniowie najmłodszych 
klas ze szkół podstawowych z 
całego powiatu.
 Podczas „Muzealnych spot-
kań z wiosną” pan Jacek opo-
wiada uczestnikom o topieniu 
marzanny, dawnej zwanej też 
marą lub  śmierciuchą.  Przy 
tej okazji dzieci mają okazję 
wysłuchać przyśpiewki ludo-
wej o „lutej pani”. W dalszej 
części lekcji jest mowa o  cho-
dzeniu z maikiem (gaikiem), 
niedzieli palmowej, tradycji 
zdobienia pisanek, o zwy-
czajach Wielkiego Tygodnia, 

wreszcie o święconce i śnia-
daniu wielkanocnym, podczas 
którego bardzo ważne jest 
dzielenie się jajkiem. Dzie-
ci  dowiadują się również, jak 
przebiegał lany poniedziałek 
na dawnej polskiej wsi. 
 Dzieci biorą czynny udział 
w zajęciach: śpiewają,  grają 
na kogucikach, proszone są 
o asystowanie w prezenta-
cji gaiku i innych elementów 
omawianych podczas lekcji. 
Wszystko odbywa się w weso-
łej atmosferze, a wiadomości 
są przekazywane w przystęp-
ny, zabawny  sposób.
 Grupy zainteresowane 
udziałem w lekcji poświęco-
nej zwyczajom wiosennym, 
obrzędom ludowym i trady-
cjom wielkanocnym mogą za-
rezerwować termin, dzwoniąc 
do muzeum (62 722 61 47). 
Lekcje prowadzone są do 30 
kwietnia br.                      (mm)

 W niedzielę 6 kwietnia 
stowarzyszenie „Teraz Luto-
gniew” zaprosiło  mieszkań-
ców Lutogniewa i okolicznych 
miejscowości do miejscowego 
domu ludowego na sympatycz-
ne, przedwielkanocne spotka-
nie nazwane Jajkowicami. Na 
scenie zaprezentował się nasz 
nieoceniony zespół ludowy 
„Lutogniewianki”. Piękny pro-
gram przygotowany przez Jani-
nę Klimek oraz  Magdę Ostach 
o zwyczajach i tradycjach wiel-
kanocne przedstawiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. J. 
Brzechwy w Lutogniewie, a 

w „jajkowickiej kawiarence” 
można było delektować się 
pysznym domowym ciastem, 
kawą i herbatą. Bardzo ładnie 
zaaranżowany „jajkowicki kra-
mik” obfitował w wielkanocne 
ozdoby i kwiatki do rozsady w 
doniczkach, które można było 
kupić i dzięki temu przynieść 
nieco świątecznej atmosfery 
do swoich domów. 
 Święta rozpoczną się lada 
dzień, więc pragniemy życzyć 
wszystkim ogromnej radości 
ze Zmartwychwstania, miło-
ści obecnej każdego dnia w 
Waszych domach i tego, by 

ten czas był świadomym prze-
życiem tej wielkiej prawdy, że 
to co najlepsze dopiero przed 
nami :) Wszystkim, którzy pra-
cowali przy organizacji Jajko-
wic oraz tym, którzy okazali 

zainteresowanie naszą impre-
zą, serdecznie dziękujemy.

Marzena Bilewicz
Prezes Stowarzyszenia 

Teraz Lutogniew

 25 marca burmistrz Julian 
Jokś gościł przedstawicieli 
zakonu trynitarzy: przełożo-
nego zakonu ojca Rafała i ojca 
Macieja. Podczas wizyty w 
urzędzie towarzyszył im pro-
boszcz parafii św. Apostołów 

Piotra i Pawła, ksiądz kanonik 
Dariusz Kowalek. Zakonni-
cy prowadzili w Krotoszynie 
przedświąteczne rekolekcje.
 W znajdującym się przy 
kościele parafialnym budynku 
obecnego muzeum mieścił się 
w XVIII wieku klasztor tryni-
tarzy. Zakon założony został 
w wieku XIII we Francji. W 
Polsce znalazł się w drugiej 
połowie wieku XVII. Klasz-
tory zakładano głównie we 
wschodniej Polsce. Do Kroto-
szyna trynitarze zostali spro-
wadzeni w roku 1725 przez 

Józefa Potockiego. Kresem 
istnienia zakonu stały się roz-
biory Polski. Celem jego dzia-
łalności był wykup chrześcijan 
z rąk niewiernych. Polscy try-
nitarze w latach 1688 – 1783 
wykupili 517 więźniów za 

kwotę 570 tysięcy ówczesnych 
złotych. Kościoły należące 
niegdyś do trynitarzy znaj-
dują się dziś tylko w Warsza-
wie, Krakowie i Krotoszynie. 
Trynitarze powrócili do Pol-
ski w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Ich dom 
zakonny mieści się w Krako-
wie. Sześciu przebywających 
w Polsce zakonników zajmuje 
się posługą kapłańską w wię-
zieniach. Cały zakon liczy 
około 600 członków rozsia-
nych po całym świecie.

 (jakep)

O śmierciusze, gaiku i pisankach Trynitarze znowu w Krotoszynie

Jajkowice w Lutogniewie

 Krotoszyńska Biblioteka Pub-
liczna otrzymała grant w ramach 
programu „Wolontariat Rodzinny” 
na projekt pt. „ Rodzinne czyta-
nie w Klubie Mam”. Dyrekcja oraz 
pracownicy Krotoszyńskiej Biblio-
teki Publicznej  w imieniu dzieci, 

ich rodziców, opiekunów bardzo 
serdecznie dziękują wszystkim 
organizacjom, instytucjom oraz 
osobom prywatnym głosującym 
na projekt „Rodzinne czytanie w 
Klubie Mam”. Projekt został za-
kwalifikowany do grupy laureatów 

pierwszej edycji konkursu granto-
wego w ramach programu „Wo-
lontariat Rodzinny”. Dzięki temu 
nasza Biblioteka otrzymała 2 970 
złotych na przeprowadzenie w 
Klubie Mam ciekawych zajęć, któ-
re  przyczynią się do wyrabiania 

nawyku czytania od najmłodszych 
lat. Projekt otrzymał 6315 głosów 
od internautów, co pozwoliło na-
szej książnicy zająć 6 miejsce w 
konkursie.  

(kbp)

Dziękujemy za głosowanie
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Kiedy w Krotoszynie będzie działać mo-
bilna aplikacja, dzięki której kupimy 
bilet parkingowy przez telefon komórko-
wy. Taka możliwość jest już w Koźminie 
i Jarocinie. 
Po zakończeniu rewitalizacji centrum 
miasta podejmę działania zmierzające do 
wprowadzenia takiego sposobu poboru 
opłat za parkowanie. 

Co się dzieje z pustymi placami w naszym 
mieście? Chodzi mi o plac na ul. Zacisze 
po zakładach mięsnych, plac przy szpi-
talu (na którym miał stanąć Kaufland, a 
jego plany sięgają już 10 lat), plac obok 
budowanej stacji benzynowej przy ul. Be-
nickiej, plac po krotoszyńskim browarze 
itd... Mamy dużo niezagospodarowanych 
terenów, które straszą mieszkańców i 
przejezdnych. Było tyle planów, a jeszcze 
niczego nie widać. Może jakieś konkre-
ty? 
Tereny te są objęte miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, ale 
stanowią własność osób prywatnych, nie 
gminy. Jako władze samorządowe dokła-
damy wszelkich starań, by tak strategicz-
ne miejsca miały możliwości rozwoju, lecz 
nie mamy wpływu na to, kiedy zostaną 
zagospodarowane. Miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego to doku-
menty planistyczne, a nie dokumentacja 
budowlana. Plany pozwalają na harmonij-
ny rozwój miasta, zgodnie z potrzebami 
mieszkańców i właścicieli gruntów. 

Czy jest możliwość zakupienia kostki bru-
kowej, która została zerwana z rynku? 
brukowa betonowa, jak i granitowa, nie 
będzie sprzedawana lecz wykorzystana do 
pokrycia nawierzchni terenów należących 
do naszej gminy. 

Czyją powinnością jest sprzątanie miejsc 
parkingowych? 
Sprzątanie miejsc parkingowych jest 
obowiązkiem zarządcy danej drogi. Na 
terenie miasta jest trzech zarządców dróg: 
GDDKiA (drogi  krajowe), starosta kro-
toszyński (drogi powiatowe) i burmistrz 
Krotoszyna (drogi  gminne). 

Kto jest odpowiedzialny za porządek na 
chodnikach przy posesjach? Czy jest 
różnica w odpowiedzialności za chodnik, 
przy którym jest ścieżka rowerowa? 
Zgodnie z gminnym regulaminem czysto-
ści i porządku właściciel  nieruchomości 
zobowiązany  jest do usuwania błota,  
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
części  nieruchomości służącej do użytku 
publicznego, w tym z chodników położo-
nych  wzdłuż nieruchomości. Przepis ten 
dotyczy wszystkich chodników, również 
tych  ze ścieżkami rowerowymi.

Jakie są koszty utrzymania świetlic wiej-
skich? Jak wygląda udostępnianie świet-
lic różnym podmiotom bez pobierania 
opłat za ich wynajem i dokładanie do 
utrzymania tych świetlic z naszych po-
datków?
Koszty utrzymania wiejskich domów kul-
tury i świetlic w 2013 roku (media, środki 
czystości, wynagrodzenie gospodarzy 
obiektów, drobne naprawy) wyniosły ok 
206 tys. zł, natomiast wpływy za wy-
najem świetlic wyniosły około 162 tys. 
złotych. Za udostępnienie tych obiektów 
różnym podmiotom i osobom prywatnym 
pobierane są opłaty zgodnie z obowiązu-
jącym cennikiem. Bezpłatnie z obiektów 
korzystać mogą jedynie organizacje spo-
łeczne działające na wsi, placówki oświa-
towo-wychowawcze instytucji kultury na 
imprezy o charakterze niekomercyjnym. 
Świetlice wiejskie budowano z myślą o 
prowadzeniu w nich działalności kultu-
ralnej, rekreacyjnej i edukacyjnej, a nie do 
celów komercyjnych. Odbywa się w nich 
wiele imprez służących integracji spo-
łeczności lokalnej. 

Z pytań do burmistrza

 Podczas  marcowej sesji Rady 
Miejskiej w Krotoszynie radna 
Natalia Robakowska przypo-
mniała, że kilka miesięcy temu 
złożyła wniosek w sprawie przy-
gotowania koncepcji ścieżek ro-
werowych. . 
 Burmistrz Julian Jokś wyjaś-
nił, że wniosek jest realizowany. 
Miasto i Gmina Krotoszyn bę-
dzie odpowiadało za ścieżki na 
terenie Krotoszyna. Zleceniem 
opracowania koncepcji ścieżek 
rowerowych na terenie powiatu 
zajmie się  starostwo.

 Obecny na sesji RM Krzysztof 
Jelinowski, dyrektor Powiatowe-
go Zarządu Dróg, zapowiedział, 
że koncepcja ścieżek rowerowych 
powinna powstać do końca roku. 
Poinformował, że powiat  dofi-
nansuje przedsięwzięcie w 50%,  
gmina Krotoszyn w 25%. Resztę 
dołożą pozostałe gminy.
 Dyrektor nadmienił również, 
że po powstaniu koncepcji zosta-
ną przeprowadzone konsultacje 
społeczne.
 W budżecie gminy zabezpie-
czono 20 tys. zł na opracowanie 

koncepcji ścieżek  na terenie po-
wiatu. Tyle samo środków za-
planowano na opracowanie tras 
rowerowych oraz miejsc postojo-
wych dla samochodów na terenie 
Krotoszyna. W najbliższym cza-

sie Wydział Inwestycji i Rozwoju 
rozpocznie przygotowanie mate-
riałów  potrzebnych do ogłoszenia 
przetargu na wybór wykonawcy  
tego opracowania.                  (mm)

 Przetarg na prowadzenie prac 
wygrała firma PRE-FABRYKAT 
Sp. z o.o. z Miłkowa  koło Karpa-
cza. Z ramienia wykonawcy umo-
wę podpisał prokurent Grzegorz 
Sadownik. Sygnowali ją również 
burmistrz Julian Jokś oraz skarb-
nik Grzegorz Galicki.
 Przy podpisaniu umowy 
obecny był także Andrzej Kaik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Rozwoju wraz z zespołem od-
powiedzialnym za inwestycję z 
ramienia urzędu oraz Sławomira 
Kalak, dyrektorka Zespołu Szkół 
nr 3.  Na spotkanie zaproszeni zo-
stali także przedstawiciele lokal-
nych mediów.
 Podczas spotkania krótko o 
firmie PRE-FABRYKAT opo-
wiedział Grzegorz Sadownik. 
Wspomniał, że spółka od lat zaj-
muje się branżą budowlaną, jest 
jedną z  najdynamiczniej rozwija-
jących się firm na Dolnym Śląsku. 
W swoim dorobku ma  budowę 
kilku hal sportowych. Obecnie 
stawia w Zgorzelcu halę spor-

towo-widowiskową. Dodał, że 
zajmuje się również budowaniem 
hal produkcyjnych. W ostatnim 
czasie dla  spółki działającej w 
ramach Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (Invest Park 
Developmen)  firma  budowała 
hale produkcyjno-magazynowe  
w Świdnicy, Świebodzicach i 
Dzierżoniowie.
 W Krotoszynie, zgodnie z 
umową, zadaniem firmy PRE-
FABRYKAT będzie moderni-

zacja budynku szkoły polegająca 
na remoncie i przebudowie szkol-
nych pomieszczeń i wykonaniu 
termomodernizacji. Wymieniona 
zostanie  instalacja elektryczna, 
c.o. i wod.-kan. 
 Ponadto w skład zadania in-
westycyjnego wchodzi rozbiórka 
istniejącej starej sali sportowej 
oraz budowa nowej hali spor-
towo-widowiskowej wraz z za-
gospodarowaniem terenu (m.in. 
droga wewnętrzna, parkingi, plac 

rekreacyjny oraz tereny zielone).
 Budynek nowej sali zaprojek-
towano jako dwukondygnacyj-
ny o wym. 45x53 m. W obiekcie 
znajdować się będą, oprócz głów-
nej sali sportowej z trybunami, 
dwie mniejsze sale wielofunkcyj-
ne, szatnie, węzły sanitarne, sala 
konferencyjna, pomieszczenia 
zaplecza.
 Konieczne będzie również ro-
zebranie istniejącej stacji transfor-
matorowej i zbudowanie nowej. 
Przedmiot umowy obejmuje tak-
że dostawę i montaż  wyposaże-
nia stałego i ruchomego.
 Umowa została zawarta na 
kwotę brutto 16.509.625,66 zł, 
zgodnie ze złożoną ofertą przez 
firmę PRE-FABRYKAT Sp. z 
o.o.
 W poniedziałek 7 kwietnia 
oficjalnie przekazano plac budo-
wy wykonawcy. Termin wykona-
nia robót budowlanych, zgodnie z 
umową to 30 czerwca 2015 r.

(mm)

PRE-FABRYKAT wybuduje halę sportową
3 kwietnia w gabinecie burmistrza podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zada-
nia: „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu 
Rewitalizacji”

Koncepcja do końca roku

 Na sesji marcowej krotoszyńscy radni podjęli między innymi uchwały w 
sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla dwóch 
krotoszyńskich parafii. W kościele św. ap. Piotra i Pawła w trakcie roku reali-
zowane będą  roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego, 
naprawą i częściową  wymianą elementów więźby dachowej oraz drewniane-
go stropu kościoła. Wykonanie wnioskowanego przez parafię zakresu prac 
jest konieczne z uwagi na stan techniczny budynku i względy użytkowe. Zgod-
nie z uchwałą dotacja dla parafii na przeprowadzenie wspomnianych  robót 
wyniesie 180 tys. zł.
 Druga z podjętych uchwał dotyczy przyznania dotacji w wysokości 20 tys. 
zł na wykonanie robót budowlanych związanych z impregnacją elementów 
ścian zrębowych oraz wymianą podłogi z desek wraz z podbudową w drew-
nianym kościele  św. Marii Magdaleny w Krotoszynie przy ul. Łanowej, który 
w 2011 roku uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Wymienione roboty stanowią 
kolejny etap prac remontowych i konserwatorskich, które rozpoczęto w 2012 r
oku.                                                                                                            (mm)

Dotacje dla kościołów

 11 kwietnia o godz. 12.00 na pod krzyżem Katyńskim na cmentarzu w Krotoszynie 
odbyło się spotkanie patriotyczne mieszkańców dla uczczenia 74. rocznicy zbrodni po-
pełnionej na Polakach w Katyniu. Historyk Antoni Korsak przypomniał krótko wydarzenia 
sprzed lat, a dr Edward Jokiel  przeprowadził przy dźwiękach werbla apel pamięci. Potem 
władze samorządowe oraz przedstawiciele organizacji i młodzieży szkolnej złożyli wią-
zanki kwiatów.                                                                                                               (eliz)

Pamiętamy o Katyniu...
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 Na początku marca odby-
ło się zebranie mieszkańców 
Osiedla nr 5. Głównym te-
matem spotkania było spra-
wozdanie z działalności Rady 
Osiedla nr 5  w minionym 
roku. 
 W 2013 r.  pieniądze będą-
ce w dyspozycji samorządu 
mieszkańców osiedla prze-
znaczono  na przeprowadze-
nie akcji „Bezpieczne wakacje 
– bezpieczna kąpiel”. Sko-
rzystało  z niej około tysią-
ca  osób:  dzieci, młodzieży 
i studentów zamieszkujących 
na terenie działania rady. Na 
akcję przeznaczono 3200 zł.
Zorganizowano również tur-
niej kręglarski o puchar prze-
wodniczącego osiedla dla 
wszystkich mieszkańców, na 
który z kasy rady wydatkowa-
no 2000 zł.
Ponadto Rada Osiedla nr 5  
dofinansowała festyn rodzin-
ny Przedszkola nr 7 kwotą 500 
zł, festyn rekreacyjno-sporto-
wy Szkoły Podstawowej nr 8 
kwotą 800 zł. 500 zł przezna-
czono dla Gimnazjum nr 4 na 
realizację projektu wymiany 
uczniowskiej pomiędzy gim-
nazjum a szkołą partnerską w 
Fontenay  le Comte.

 Dodatkowo w ramach ini-
cjatyw lokalnych udało się 
radzie pozyskać kwotę 2800 
zł. W ramach tych środków 
zorganizowano we wrześniu 
2013r. imprezę „Biesiada Są-
siedzka - Wszyscy jesteśmy 
Sąsiadami”.
 W trakcie minionego roku 
rada osiedla przeprowadziła 
dwa zebrania oraz dwukrot-
nie zorganizowała konsultacje 
społeczne: mieszkańców ul. 
Kozala ze starostą oraz miesz-
kańców ul. Północnej z  bur-
mistrzem.  Ponadto w wyniku 
podjętych przez członków rady 
działań została sfinalizowana 
budowa progu zwalniającego 
na ul. Kopieczki.  Dodatko-
wo w 2013 r. członkowie rady 
wzięli udział w akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. 
Wspólnie  z nauczycielami i 
uczniami szkół, członkowie 
rady zaangażowali  się w ak-
cję nowych nasadzeń drzew i 
krzewów na terenie obiektów 
szkolnych.
 Podczas marcowego zebra-
nia zatwierdzono plan rzeczo-
wo-finansowy na rok bieżący. 
Zaplanowano wydatkowanie 
700 zł na dofinansowanie na-
sadzeń zieleni przez G4, 400 

zł na organizację festynu 
ekologicznego Szkoły Pod-
stawowej nr 8 , 400 zł na or-
ganizację festynu rodzinnego 
Przedszkola nr 7 oraz 800 zł 
na remont boiska sportowego 
na ul. Przemysłowej i wyko-
nanie bieżących remontów na 
placach zabaw.
 Kwotę 4700 zł przeznaczo-
no na kontynuowanie  akcji 
„Bezpieczne wakacje – bez-
pieczna kąpiel”  oraz turniej 
kręglarski, który odbędzie się 
tradycyjnie w ostatnią sobotę 
października.
 Dodatkowo Rada Osiedla 
nr 5 złożyła w ramach inicja-
tyw lokalnych dwa wnioski: 
jeden w sprawie pozyskania 
środków na organizację biesia-
dy sąsiedzkiej, drugi dotyczą-
cy budowy siłowni zewnętrz-
nej. Oba zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Na pierwszą ini-
cjatywę rada uzyskała 2 tys. 
zł a na drugą 7400 zł. Ponadto 
dodatkowo rada pozyskała od 
sponsorów kwotę 3500 zł na 
dofinansowanie budowy si-
łowni. 
 Podczas spotkania Ewa 
Obal, przewodnicząca Zarzą-
du Związku Międzygminnego 
EKO SIÓDEMKA, omówiła 

kwestie dotyczące gospodarki 
odpadami oraz odpowiadała 
na pytania mieszkańców.
 Korzystając z obecności 
starosty mieszkańcy ul. Koza-
la po raz kolejny poruszyli te-
mat remontu zamieszkiwanej 
przez nich ulicy oraz kwestię  
budowy ciągu pieszo–rowero-
wego. Starosta odpowiedział, 
że w budżecie powiatu obecnie 
nie ma pieniędzy na powyż-
szą inwestycję. W podobnym 
tonie przebiegała dyskusja po-
między mieszkańcami  ulicy 
Północnej a burmistrzem.
 W trakcie zebrania prze-
wodniczący rady w imieniu 
zarządu i rady osiedla zło-
żył wniosek do burmistrza i 
radnych o zmianę naliczania 
pieniędzy na poszczególne 

rady osiedla.  Według wnio-
skodawcy  naliczanie środków 
pieniężnych powinno odby-
wać się w stosunku do ilości 
zamieszkujących na terenie 
danej rady mieszkańców na 
dzień np.  30.06. danego roku. 
Według tej koncepcji miesz-
kańcy  z terenu Rady Osiedla 
nr 5 otrzymywaliby około 10 
650 zł a  nie jak obecnie  7000 
zł  (63000 zł: 29500 mieszkań-
ców miasta = 2,13 zł x 5000 
mieszkańców zamieszkują-
cych na terenie rady osiedla nr 
5).  
 Na zakończenie zebrania 
panie obecne na sali otrzy-
mały kwiaty z życzeniami z 
okazji zbliżającego się święta 
kobiet.

(wiesol)

O finansach  na zebraniu Osiedla nr 5

 W sobotę 15 marca podczas 
Drzwi otwartych w Szkole Pod-
stawowej nr 8 odbyła się premie-
ra przedstawienia „Spotkanie z 
bajkami,” przygotowana przez 
uczniów klasy Va. Dzieci wcie-
liły się w postacie znanych bo-
haterów bajek. Na scenie poja-
wiły się krasnoludki, Królewna 
Śnieżka, Kopciuszek, Calinecz-
ka itd. Przedstawienie miało 
charakter kolażu najbardziej 
znanych bajkowych historii. Na 
zakończenie przeprowadzony 
został quiz dla publiczności.
 Ze swoim przedstawieniem 
uczniowie wystąpili w przed-
szkolu „Kubuś”. Przyjęli rów-
nież zaproszenie Krotoszyńskiej 
Biblioteki Publicznej i wzięli 
udział w spotkaniu z maluchami 
i ich rodzicami.
Młodzi aktorzy zaprezentowali 
się podczas odwiedzin skła-
danych w szkole przez gru-
py przedszkolaków „Wesołe 
Żabki” oraz „Wiewióreczki” 
z Przedszkola nr 7. Wtedy też 
odbyły się gry i zabawy z baj-

kową krzyżówką oraz zajęcia z 
języka angielskiego powiązane 
z tematyką przedstawienia. Na 
pamiątkę wizyty, każdy przed-
szkolak otrzymał książkę do na-
uki języka angielskiego.

 Inscenizacja i dodatkowe 
zajęcia przygotowane zostały 
w ramach projektu „Poczytaj 
mi przyjacielu” realizowanego 
przy współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. W ra-
mach programu młodzi ludzie 
przygotowują spotkania czy-
telnicze, inscenizacje, zajęcia 
otwarte dla przedszkolaków 
oraz młodszych kolegów. Jest 
to dla nich okazja aby zetknąć 
się z wolontariatem. Kontakt z 
młodszymi uczy ich budowania 
więzi społecznych. Publiczne 
wystąpienia pozwalają zyskać 
więcej pewności siebie.
 Koordynatorami projektu 
były panie: Joanna Kalak, Mał-
gorzata Maciejewska, Agniesz-
ka Ryba. 

             (małma)

Przedstawienie  dla  młodszych kolegów

 Drugiego kwietnia br. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Krotoszynie odbyła się VII Powiatowa Olim-
piada Fizyczna dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimna-
zjalnych oraz po II Powiatowa Olimpiada Przyrodnicza dla ucz-
niów szkół podstawowych.
 Olimpiady odbyły się pod patronatem Burmistrza Krotoszy-
na oraz Starosty Krotoszyńskiego.
Uczniowie w tym roku musieli zmagać się z zadaniami z jed-
nego z trudniejszych działów fizyki – termodynamiki. Wszyscy 
uczestnicy olimpiady fizycznej reprezentowali wysoki poziom. 
Jednak najlepsi w tym roku wśród przedstawicieli szkół ponad-
gimnazjalnych okazali się uczniowie z I Liceum Ogólnokształ-
cącego Hugona Kołłątaja.
 VII Powiatowa Olimpiada Fizyczna i II Powiatowa Olimpia-
da Przyrodnicza już za nami!                                                 (zs)

Laureaci
I miejsce - Krystian Binkofski
II miejsce - Jakub Tokarek
III miejsce - Piotr Maciejewski
 
Kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce - Kacper Tokarek z Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika
II miejsce - Paulina Witkowska Niepublicznego 
Gimnazjum
III miejsce - Filip Zybała Gimnazjum nr 4 im Hen-
ryka Sienkiewicza
 
Laureaci I Olimpiady Przyrodniczej
Klasy IV
I miejsce i tytuł Czeladnika Przyrody zdobył 
Bartłomiej Panek ze Szkoły Podstawowej w 
Rozdrażewie
II miejsce Julia Mosz ze Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Krotoszynie
III miejsce Miłosz Pospiech ze Szkoły Podstawo-
wej w Chwaliszewie
  
Klasy V
I miejsce i tytuł MŁODEGO KOPERNIKA zdobył 
Julian Kaj ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Krotoszynie
II miejsce Wiktoria Fila ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
III miejsce Bartosz Broda ze Szkoły Podstawowej 
w Kobiernie
 
Klasy VI
I miejsce i tytuł COPERNICUS CROTOSINENSIS 
zdobył Jakub Popiel ze Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
II miejsce Anna Czachorek ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Krotoszynie
II miejsce Maciej Kałążny ze Szkoły Podstawo-
wej w Lutogniewie

Olimpiady wiedzy na pl. Szkolnym
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 11 marca 2014 roku w kro-
toszyńskim muzeum miało 
miejsce kolejne spotkanie 
organizacji pozarządowych, 
firm, instytucji i przedstawi-
cieli samorządu, 
dotyczące przygo-
towania tegorocz-
nego KrotoFESTU.
  Impreza inte-
gracyjna odbędzie 
się tym razem w 
parku im. Wojska 
Polskiego i wypeł-
ni ostatnią sobotę 
maja. Padały pro-
pozycje dotyczące 
programu imprezy, 
na przykład prze-
prowadzenia aukcji dzieł sztu-
ki znanych wielkopolskich ar-
tystów na rzecz schroniska dla 
zwierząt. Głos zabierali także 
przedstawiciele firm i instytu-

cji, które ufundują nagrody dla 
dzieci i młodzieży biorących 
udział w przygotowanych dla 
nich konkursach. Określono 
terminy dotyczące zarówno 

propozycji programowych, 
jak i materiałów prezentują-
cych pracę stowarzyszeń. 27 
maja 2014 o godz. 17 w bi-
bliotece będzie miało miejsce 

rozstrzygnięcie konkursu na 
najlepszą inicjatywę lokalną. 
Spotkanie zakończono omó-
wieniem podstrony interne-
towej Krotoszyna, która już 

wkrótce stanie 
się dla organi-
zacji pozarządo-
wych miejscem 
w i r t u a l n y c h 
spotkań, wy-
miany informa-
cji i twórczych 
dyskusji.
 Ciąg dalszy 
prac przygoto-
wawczych wy-
znaczono na 
dzień 16 kwiet-

nia. Tego dnia organizacje 
umówiły się przed pałacem 
Gałeckich, by bliżej przyjrzeć 
się miejscu, gdzie już wkrót ce 
staną ich stoiska.

 Marcowe posiedze-
nie komisji społecznej 
odbyło się częściowo 
poza terenem urzędu 
miejskiego. Zgodnie 
ze swoim planem po-
siedzeń radni przyj-
rzeli się funkcjonowa-
niu Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Dyrektor 
WTZ Paweł Kaczma-
rek oprowadził komisje po obiekcie, udzielając potrzebnych wy-
jaśnień. Można było także obejrzeć albumy-kroniki Warsztatu.
 Potem komisja obejrzała część pomieszczeń Krotoszyńskie-
go Ośrodka Kultury, a dyrektor Wojciech Szuniewicz przedsta-
wił swoje plany remontowe, których realizacja nastąpi jeszcze 
w bieżącym roku.                                                                   (eliz)

 19 marca w Urzędzie Miej-
skim odbyło się kolejne spot-
kania komitetu zajmującego się 
przygotowaniami samorządu 
do obchodów sześćsetlecia mia-
sta. Krotoszyn prawa miejskie 
zyskał w 1415 roku, okrągły 
jubileusz przypada więc w 2015 
roku. .
  Podczas debaty komitet omó-
wił szereg pomysłów, które mo-
głyby w przyszłym roku przy-
pominać wszystkim o setkach 
lat istnienia naszego miasta.
 Nie wiadomo jeszcze do-
kładnie, jak będzie wyglądał 

harmonogram 
obchodów ju-
bileuszu, na 
razie poda-
wane są tylko 
szkice pomy-
słów, które 
członkowie 
k o m i t e t u 
sprawdzają 
pod kątem 
kosztów i 
moż l iwości 
realizacji. W skład komitetu 
wchodzą przedstawiciele KOK-
u, muzeum, biblioteki, oświa-

ty, promocji oraz gospodarki 
komunalnej. Szefem gremium 
jest wiceburmistrz Ryszard 
Czuszke.                               (eliz)

 Przedwielkanocne spotkanie 
dla emerytowanych pracowni-
ków Urzędu Miejskiego miało w 
tym roku nieco 
inny przebieg. 
 Tym razem 
oprócz trady-
cyjnych życzeń 
świątecznych 
od władz miej-
skich, podczas 
s p o t k a n i a 
przy kawie w 
restauracji, za-
proponowano 
byłym urzęd-
nikom i pracownikom obsługi 
zwiedzanie ich dawnych miejsc 
pracy. 
 O najważniejszych zmianach 
przeprowadzonych w urzędzie 
w ostatnich latach opowiedział 

emerytowanym pracownikom 
burmistrz Julian Jokś. I jak nie-
gdyś, w latach pracy,  goście 

wysłuchali szefa zgromadzeni 
w  sali sesyjnej. Potem zainte-
resowani wyruszyli do swoich 
dawnych biur, by obejrzeć ich 
nowe oblicze.               

 (eliz)

 21 marca obrady Ko-
misji Budżetowo-Gospo-
darczej rozpoczęły się 
wizytą w krotoszyńskim 
Przedsiębiorstwie Jotkel. 
Po zakładzie oprowadzał 
radnych właściciel firmy, 
Jan Krzywonos. Podczas 
wycieczki  po halach 
produkcyjnych właściciel 
opowiadał o produkcji,  
omawiał stanowiska pracy, po-
kazywał maszyny. Większość 
z nich jest sterowana numerycz-
nie, ale w zakładzie obok tych 
wysoko wyspecjalizowanych 
urządzeń są również  te bardzo 
proste, a dobrze pracujące od 
wielu lat. Szef Jotkela zwracał 
uwagę na nowości, chętnie i ze 
szczegółami odpowiadał na za-
dawane pytania. 
 Podkreślał, że firma stara się 

być elastyczna w swych dzia-
łaniach.  - Jesteśmy w stanie 
stworzyć produkt, którego szu-
ka klient, staramy się wypełnić 
lukę na rynku. Zadowolenie 
klienta przekłada się na długo-
falową współpracę - mówił.
 Dziennie w Jotkelu reali-
zowanych jest około 700, 800 
zleceń, począwszy od bardzo 
prostych, po skomplikowane, 
wieloelementowe. 
Firma Jotkel działa od 1978 

roku, specjalizuje się w wy-
posażaniu warsztatów, za-
kładów produkcyjnych, ma-
gazynów oraz pomieszczeń 
socjalnych. Firma produkuje 
meble warsztatowe, inne wy-
roby ze stali węglowych, nie-
rdzewnych i aluminium oraz 
ręczne wózki transportowe. 
Oferuje również usługi w za-
kresie obróbki blach i kształ-

towników metalowych.
 Niektóre z produktów firmy 
radni mieli okazję obejrzeć w 
holu, tuż przed zwiedzaniem 
hal. Były wśród nich pojemniki 
na odpady segregowane, które 
zostały zakupione przez więk-
szość lotnisk w Polsce. 
 Po wizycie w Jotkelu radni 
wrócili do urzędu miejskiego, 
gdzie kontynuowali obrady ko-
misji.                                     (mm)

O KrotoFEŚCIE w muzeum

Jubileusz miasta wkrótce

Radni w Jotkelu Emeryci zwiedzali urząd  

Komisja społeczna na wizji lokalnej

Bezpłatne szkolenie  - fotowoltaika
 We wtorek 29 kwietnia  w godz. od 18.00 do 20.00 w Urzędzie Miejskim w 
Krotoszynie (ul. Kołłątaja 7), w sali  nr 41 odbędzie się bezpłatne szkolenie na 
temat: „Odnawialne Źródła Energii – inwestycją w przyszłość”. Wraz z wejściem 
w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawi się szansa na powstanie 
polskiej branży energetyki obywatelskiej, którą będą tworzyły gospodarstwa do-
mowe i rolne, wspólnoty lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy czy 
jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że prąd będzie wytwarzany 
przez konsumentów energii elektrycznej. 

PLAN SZKOLENIA: 
I. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – FOTOWOLTAIKA 
1) Lion Energy Group Sp. z o. o. 
2) Projekt Ustawy OZE 6.2 ( system wsparcia, rodzaje instalacji). 
3) Fotowoltaika: jak powstaje prąd ze słooca, fotoogniwa, panele fotowoltaiczne, 
inwertery, konstrukcje, nasłonecznienie, przemysł i innowacje na świecie 
4) Etapy budowy instalacji fotowoltaicznej. 
5) Zastosowanie własnego źródła energii w życiu codziennym. 
6) Testy instalacji fotowoltaicznej. 
II. Analiza Finansowa i możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej 
1) Dobór optymalnych parametrów dla potrzeb własnych instalacji. 
Finansowanie instalacji fotowoltaicznych ze środków krajowych i Unii Europej-
skiej dla gospodarstw domowych i rolnych, przedsiębiorców, Jednostek Samo-
rządów Terytorialnego. 
 Szkolenie organizuje   Lion Energy Group Sp. z o. o.  z Leszna wspólnie z 
Urzędem Miejskim w Krotoszynie
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 Uroczystość odbyła się w 
murach Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie
 Tytuł „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości” uzyskują firmy, 
które inwestują w kapitał 
ludzki, wiedzę i społeczną 
odpowiedzialność, stawiając 
na nowoczesność oraz inno-
wacyjność. Dzięki uzyska-
niu miana „Przedsiębiorstwa 
Przyszłości” Fundusz został 
zidentyfikowany jako firma, 
którą cechuje pionierstwo i 
kreatywność, zorientowanie 
na rozwój. Jednym z naj-
ważniejszych zasobów Fun-
duszu jest kapitał intelektu-
alny, który stanowi źródło 
przewagi konkurencyjnej 
i rynkowego powodzenia, 
wspartym na kluczowych 

kompetencjach.
Warto podkreślić, że 
Samorządowy Fundusz 
Poręczeń Kredyto-
wych Sp. z o. o., które-
go udziałowcem stra-
tegicznym jest Miasto 
i Gmina Krotoszyn, 
został nagrodzony tym 
prestiżowym certy-
fikatem jako jedyna 
firma w Wielkopol-
sce! W czasach, kiedy 
znaczenie innowacyj-
ności w gospodarce 
oraz zarządzania kapi-
tałem intelektualnym 
w działalności firm 
jest szczególnie ak-
centowane (choćby w 
celach długofalowych 
Unii Europejskiej np. 
w ramach strategii 

„Europa 2020”), wyróż-
nienie to jest świade-
ctwem, że SFPK Sp. z o. 
o. kieruje swoje działa-
nia we właściwą stronę.  
Patronat honorowy nad 
Programem sprawo-
wany jest m.in. przez: 
Radę Główną Nauki i 
Szkolnictwa Wyższe-
go, Centrum Transferu 
Technologii i Rozwoju 
Uniwersytetu Śląskie-
go i Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki 
Narodowej Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, 
dzięki czemu werdykt 
wydany przez Komisję 
Certyfikacyjną posiada 
odpowiednią rangę.
- Ze strony ekspertów 
Programu uzyskaliśmy 

potwierdzenie, iż Fundusz 
jest perspektywiczny, ela-
styczny, dobrze zarządza-
ny, oparty na wiedzy, będąc 
jednocześnie wiarygodnym 
partnerem biznesu. Godło 
„Przedsiębiorstwo Przyszło-
ści” jest dla nas znaczącym 
wyróżnieniem, jednak nie 
zaniechamy działań przy-
czyniających się do ciągłego 
udoskonalania naszej pracy. 
Jesteśmy stabilną, prężnie 
rozwijającą się firmą, która 
ma na uwadze rozwój lokal-
nej przedsiębiorczości, po-
przez udzielanie poręczenia 
zabezpieczenia finansowego 
dla MŚP” – podsumowuje 
Aneta Karkosz, Prezes SFPK 
Sp. z o. o. w Gostyniu.

(wh)
 

 Organizatorem Pikniku 
był Instytut Geofizyki Pol-
skiej Akademii Nauk, który 
jest liderem projektu Edu-
science.
Na początku uczniowie obej-
rzeli efektowny pokaz łą-
czący ze sobą fizykę niskich 
temperatur i chemię ognia. 
Prowadzący zademonstrowa-
li właściwości ciekłego azo-
tu i wybuchowe właściwości 
wodoru.
 Potem odbyły się war-
sztaty prowadzone przez 
naukowców. Uczniowie mo-
gli wykonać własnego Nur-
ka Kartezjusza, telefon ze 
sznurka, zabawkę ze śmieci, 
otrzymać dwutlenek węgla, 
zbadać oddziaływania elek-
trostatyczne, a także oszaco-
wać objętość brył.
 Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stanowiska sa-
moobsługowe, na których 

można było między innymi 
zrobić ,,kwadratowe” bańki 
mydlane, sprawdzić, jak po-
wstaje dźwięk, poznać zasa-
dy działania soczewek grawi-
tacyjnych oraz zasady prawa 
Ohma itp.
 Sporo emocji towarzy-
szyło wizycie w przenośnym 
planetarium, w którym dzięki 

specjalnej prezentacji widzo-
wie poznali budowę Układu 
Słonecznego i razem ze Słoń-
cem ,,wędrowali” po niebie w 
ciągu czterech pór roku.
 Pod koniec pobytu ucz-
niowie uczestniczyli w lek-
cjach prowadzonych przez 
naukowców. Na lekcji chemii 
dowiedzieli się, co wspólnego 

ma pH z herbatą i sokiem z 
czerwonej kapusty. Mali che-
micy ubrani w białe fartuchy, 
korzystając z profesjonalne-
go sprzętu laboratoryjnego, 
badali odczyny roztworów. 
Na biologii ,,wędrowali” w 
głąb ciała człowieka, pozna-
jąc przy tym rozmieszczenie 
i budowę poszczególnych na-
rządów. Sprawdzali stetosko-
pem, jak pracuje serce.
 Piknik okazał się fanta-
styczną przygodą i niezwy-
kłym spotkaniem z nauką 
na żywo. Uczniowie wrócili 
stamtąd pełni wrażeń i roz-
budzonych pasji badawczych.
 W podziękowaniu za wspa-
niałą przygodę z nauką pani 
wicedyrektor Anna Kaźmier-
czak z Zespołu Szkół nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
w Krotoszynie wręczyła upo-
minki prowadzącym zajęcia 
dydaktykom z Polskiej Aka-

demii Nauk oraz uczniom z 
Zespołu Szkół w Korytach i 
ich opiekunom. Fundatorem 
upominków był Urząd Miej-
ski w Krotoszynie oraz Urząd 
Pracy .
 Projekt EDUSCIENCE 
jest jednym z największych 
projektów edukacyjnych w 
Polsce, jak również projek-
tów innowacyjnych z zakresu 
edukacji przyrodniczej. Pro-
jekt zapewnia „żywe” i fa-
scynujące poznawanie świata 
nauk matematyczno-przyrod-
niczych. Uczniowie ze szkoły 
na Parcelkach uczestniczą w 
projekcie od 1 września 2012. 
Przed nimi jeszcze wyciecz-
ka do Obserwatorium Sej-
smologicznego PAN w Ksią-
żu. Koordynatorem projektu 
w szkole jest pani Aleksandra 
Knychała.

(sp)

Piknik Eduscience - nauka przez zabawę

Certyfikat dla Samorządowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych
Podczas uroczystej gali połączonej z prezentacją laureatów konkursu”Przedsiębiorstwo Przyszłości” prezes Samorządo-
wego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu Aneta Karkosz miała zaszczyt odebrać certyfikat dla fundu-
szu.

13 marca uczniowie z klasy Va Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w ramach projektu Eduscience 
uczestniczyli w Pikniku Naukowym w Zespole Szkół w Korytach.
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W dniu 16 marca Za-
rząd Powiatowy LOK 
zorganizował XXI 
Memoriał Aleksandra 
Talarczyka. Wzięło w 
nim udział 61 strzel-
ców ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimna-
zjalnych. W zawo-
dach uczestniczyli 
również seniorzy. 
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe  najlepszym za-
wodnikom i drużynom wręczył wiceprezes Jacek Krzekotow-
ski. Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urzędu 
Miejskiego w Krotoszynie i Starostwa Powiatowego.

Antoni Azgier

 28 marca  w sali  Centrum 
Sportu i Rekreacji  na ul. Młyń-
skiej  odbył się finał Turnie-
ju Sportowo-Rekreacyjnego 
Przedszkoli o Puchar Burmi-
strza.
 Po bardzo emocjonującej 
walce tegoroczną edycję turnie-
ju wygrało przedszkole „Ma-
ciuś”. Drugie miejsce zajęły 
przedszkolaki z „Misia Uszat-
ka”, trzecie z „Wesołej Gromad-
ki”. Na  miejscu czwartym upla-
sowała się „Bajka”.
 Dekoracji zwycięskich 
przedszkoli dokonali wicebur-
mistrz Ryszard Czuszke i dy-
rektor CSiR „Wodnik” Jacek 
Cierniewski.
Centrum Sportu i Rekreacji  
Wodnik składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim 

przedszkolom, ich pracowni-
kom i rodzicom za zaangażowa-
nie w turniej, za doping i wspa-
niałą zabawę.
 Podziękowania kierujemy 
również do pana Bogdana Chy-

trowskiego za, jak zwykle dow-
cipne i profesjonalne prowadze-
nie turnieju. Krotoszyńskiemu 
Ośrodkowi Kultury dziękujemy 
za udostępnienie nagłośnienia.
Do zobaczenia za rok!

 Na Wiosennym Tur-
nieju Minipiłki Siat-
kowej w Kaliszu nie 
zabrakło krotoszynian. 
22 marca w turnieju 
organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 
18 w Kaliszu  wzięli 
udział chłopcy z Ucz-
niowskiego Klubu 
Sportowego Polon.
 Chłopcy rywalizo-
wali w trzech kategoriach wie-
kowych 2001 klasa VI, 2002 
klasa V oraz 2003 klasa IV.
UKS Polon Krotoszyn do 
udziału w turnieju zgłosił 3 
drużyny w klasach czwartych.
 Mecze rozgrywano w 
dwóch grupach, każda liczyła 
7 zespołów. Rozegrano mecze 
każdy z każdym. Chłopcy z 
Polonu rywalizowali z druży-
nami z Kalisza, Morowanej 
Gośliny, Turku oraz z repre-

zentantami klubu Piast Kroto-
szyn.
 Ostatecznie w zawodach 
triumfowała drużyna UKS 
POLON Krotoszyn w składzie 
Patrytk Gromski, Mateusz 
Skrzypczak oraz Patryk Cze-
szyk.
 Piąte miejsce zajęli Adam 
Marszałek, Kacper Podsadny 
oraz Jakub Goliński, na ósmej 
pozycji uplasowali się Krzysz-
tof Marszałek, Wiktor Praczyk 
oraz Krystian Kolanowski.

Wyniki
 
szkoły podstawowe
  - drużynowo:
1. SP 3 Krotoszyn (Marcin Augustyniak, Michał 
Olachowski,
Damian Pospiech, opiekun Bernadeta Frąsz-
czak),
2.SP 4 Krotoszyn (Jakub Jopek, Jacek Augu-
styniak, Martyna Wasielak, opiekun Sławomir 
Kramarz),
3. SP 1 Krotoszyn (Klaudiusz Siudy, Moni-
ka Jadczak, Artur Pauter, opiekun Wiesław 
Wciórka)
 
- indywidualnie:
1. Monika Jadczak SP 1  53pkt,
2. Michał Olachowski SP 3 50pkt,
3. Jacek Augustyniak SP 4 42pkt
 
gimnazja
 - drużynowo:
1. Gimnazjum nr 2 (Norbert Aleksandrzak, Ja-
kub Klauza, Patryk Kulawski, opiekun Tomasz 
Klimek),
2. Gimnazjum nr 1 (Wiktor Wróblewski, Seba-
stian Szulc, Mikołaj Wojciechowski, opiekun 
Wiesław Wciórka),

3. Gim Nowa Wieś (Kamil Kramarczyk, Konrad 
Witek, Łukasz Gościniak, opiekun Jacek Krze-
kotowski)
 
- indywidualnie:
1. Patryk Kulawski Gimnazjum nr 2,
2. Jakub Klauza Gimnazjum nr 2,
3. Joanna Robakowska Gimnazjum nr 3
 
juniorzy
- indywidualnie juniorzy kpn-10:
1. Dominik Dymarski ZSP 2,
2. Michał Zmyślony I LO,
3.Krzysztof Snela I LO
 
- indywidualnie junior ppn-10:
1. Dominik Dymarski ZSP 2,
2. Krzysztof Snela I LO,
3. Błażej Jędrkowiak I LO
 
seniorzy – karabin pneumatyczny:
1. Wasielak Robert CSiR,
2. Azgier Antoni CSiR,
3. Snela Sabina niezrzeszona
 
seniorzy – pistolet pneumatyczny:
1. Azgier Antoni,
2. Robert Wasielak,
3. Jan Maślaczyk CSiR

 21 i 22 marca Wielkopolski 
Okręgowy Związek Pływacki 
przeprowadził Mistrzostwa 
Wielkopolski Młodzików w 
Pływaniu. Zawody odbyły się 
w Termach Maltańskich. W 
pływackich zmaganiach wzię-
li również udział pływacy KS 
Krotosz: Wiktoria Mielcarek, 
Julia Rozum, Monika Jadczak, 
Artur Pauter, Hubert Dolata, 
Miłosz Brdys.
 Zawodnicy Krotosza zdo-
byli 5 medali:
- Wiktoria Mielcarek: II miej-
sce na 100m stylem motylko-
wym,  III miejsce na 100m 
stylem grzbietowym
- Miłosz Brdys: III miejsce na 
100m stylem klasycznym, III 

miejsce na 
100m sty-
lem dowol-
nym
- Artur Pau-
ter, Hubert 
Dolata, Ju-
lia Rozum, 
W i k t o r i a 
Mielcarek: 
II miejsce 
w sztafecie 
4x50m sty-
lem dowol-
nym
- Julia Rozum: IV miejsce na 
200m stylem zmiennym
- sztafeta 4x50m stylem 
zmiennym: IV miejsce
 Po przeprowadzeniu zawo-

dów w każdym województwie, 
powstanie indywidualny ran-
king ogólnopolski, oddzielnie 
dla każdej konkurencji oraz 
ranking sztafet. Będzie to pod-
stawa do utworzenia klasyfi-
kacji drużynowej.            (fig)

 W dniach od 14 do16 mar-
ca, na I Pucharze Polski w 
zapasach w stylu wolnym w 
Koronowie bardzo dobrze za-
prezentowali się nasi juniorzy 
młodsi.
 Złoto wywalczył Dawid 
Setecki (76 kg), brąz zdobył 
Jakuba Brylewski (100 kg). 
Blisko brązowego medalu byli 
Bartek Kryjom (58 kg) i Mi-
łosz Całujek (85 kg), obaj upla-
sowali się na piątym miejscu. I 
Puchar Polski jest także pierw-
szą eliminacją do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

Kwalifikuje się 
pierwsza ósem-
ka zawodników 
z każdej kate-
gorii. 
 O p r ó c z 
w s p o m n i a -
nych zapaś-
ników kwa-
l i f i k a c j e 
uzyskali także: 
Maksymil ian 
Fabiś (VII - kat. 46 kg), Ra-
fał Bochyński (VIII - kat. 50 
kg), Bartek Maćkowiak (VII 
- kat. 63 kg). Zawodnicy LKS 

Ceramik drużynowo zajęli III 
miejsce ustępując jedynie Ma-
zowszu Teresin i AKS Biało-
gard.                             (rafpat)

„Maciuś” na podium

Krotoszynianie na zawodach 
w Termach Maltańskich

Juniorzy młodsi z medalami

UKS Polon na turnieju 
minisiatkówki w Kaliszu

XXI Memoriał Aleksandra Talarczyka
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 Krotoszyńskie Gimnazjum nr 2 
było gospodarzem targów eduka-
cyjnych zorganizowanych przez 
Starostwo Powiatowe oraz Urząd 
Miejski w Krotoszynie
 26 marca w progach gimna-
zjum przy ul. Zdunowskiej gościło 
kilkuset gimnazjalistów ze szkół 

powiatu krotoszyń-
skiego. Z myślą o 
nich – przyszłych 
uczniach szkół 
średnich – w kla-
sach zorganizowa-
no stoiska szkół po-
nadgimnazjalnych z 
terenu powiatu, w 
których nauczycie-
le wraz z uczniami 

przedstawiali oferty 
swoich placówek, mówili o kie-
runkach kształcenia, odpowiadali 
na pytania, prowadzili prezenta-
cje, rozdawali słodycze, ulotki i 
zachęcali do wyboru w przyszło-
ści reprezentowanej przez siebie 
szkoły. Stoiska przygotowały rów-

nież Powiatowy Urząd Pracy oraz 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna. Wszystko po to, żeby 
gimnazjalistom ułatwić decyzję 
dotyczącą wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej.
 Gimnazjaliści odwiedzili tar-
gi w dwóch turach. Pierwszą z 
grup powitali, oficjalnie otwierając 
targi, starosta Leszek Kulka i bur-
mistrz Julian Jokś. Drugą grupę 
wspólnie ze starostą witał wice-
burmistrz Ryszard Czuszke.
 Szefowie urzędów życzyli gim-
nazjalistom powodzenia na egza-
minach, trafnych wyborów w dal-
szej edukacji i wreszcie „dobrego 
lądowania” na trudnym rynku pra-
cy.                                          (mm)

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.), Monika Menzfeld-
Czubak. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Skład: Intelis Media, druk: Agora 
Piła. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

 Na scenie zaprezentowali się 
uczniowie z krotoszyńskich gimna-
zjów: Gimnazjum nr 1 (ZS nr 1 z OI), 
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4, 
Gimnazjum nr 5 (ZS nr 2 z OI) oraz 
gimnazjum niepublicznego w Kroto-
szynie. Zaśpiewali również gimna-
zjaliści z Orpiszewa, Chwaliszewa, 
Nowej Wsi, Kobylina i Sulmierzyc.
 Śpiewano po angielsku i po 
niemiecku, występowali soliści, du-
ety i zespoły. Wokalne prezentacje 
oceniało jury w składzie: przewod-
nicząca Ilona Mikołajczyk (prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
G4), Justyna Bukowa (germanistka), 
Julian Paterek z Krotoszyńskiego 
Towarzystwa Współpracy Polsko-
Niemieckiej, Karol Kaj (nauczyciel 
muzyki) i Radosław Nowakowski z 
Zespołu Szkół w Orpiszewie.
 Jury nie miało łatwego zadania, 
uczestnicy przeglądu zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom, byli do-
skonale przygotowani.
 Przyznano następujące wyróż-
nienia w poszczególnych katego-
riach:
- piosenka  anglojęzyczna 
solista:
Joanna Pawłowska z Gimnazjum 
nr 4 w Krotoszynie, Katarzyna Pła-
czek z Zespołu Gimnazjum i ZSZ 
w Kobylinie, Magdalena Wosiek z 
ZSP w Sulmierzycach, Aleksandra 
Hoffmann z Gimnazjum nr 4 w Kro-

toszynie, Angelika Furmaniak z Gim-
nazjum nr 2 w Krotoszynie 
 
- piosenka anglojęzyczna 
duet:
Dominika Sobańska i Dominika So-
becka z Gimnazjum nr 2 w Krotoszy-

nie, Wiktoria Wujczyk i Joanna 
Żwikiewicz z Gimnazjum nr 4 w 
Krotoszynie, Katarzyna Płaczek 
i Zuzanna Winna z Zespołu Gim-
nazjum i ZSZ w Kobylinie 
 
- piosenka anglojęzycz-
na zespół:
Katarzyna Płaczek, Zuzanna 
Winna, Franciszka Hałas, Juli-
ta Łukowiak, Anna Nabzdyk z 
Zespołu Gimnazjum i ZSZ w 
Kobylinie 
 
- piosenka niemieckoję-
zyczna solista:
Joanna Pawłowska z Gimna-
zjum nr 4 w Krotoszynie, Alek-
sandra Roszak z ZSP w Nowej 
Wsi, Weronika Ertel z ZS w Orpi-
szewie, Natalia Sibera z Zespołu 
Gimnazjum i ZSZ w Kobylinie 
 
- piosenka niemiecko-
języczna duet:
 Maciej Chmielarczyk i Patryk 
Pstrąg z Zespołu Szkół w Zdu-
nach 
 

- piosenka niemieckoję-
zyczna zespół:

Angelika Furmaniak, Przemysław 
Bochna, Jan Sikora, Mateusz Janiak, 
Michał Kaszkowiak,Dawid Kaźmier-
czak z Gimnazjum nr 2 w Krotoszy-
nie 

Gimnazjaliści na targach edukacyjnych

Przegląd piosenki obcojęzycznej
19 marca w „Przedwiośniu” odbył się VIII Międzyszkolny Przegląd Pio-
senki Obcojęzycznej organizowany przez krotoszyńskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gimnazjum nr 4.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
ustawowe terminy czynności wyborczych 

związanych z udziałem w głosowaniu
od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (ponie-
działek) — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub 
okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia 
i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasad-
niczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego 
zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w sy-
stemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez 
nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której 
odbywają służbę

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) - zgłaszanie kon-
sulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego 
za granicą

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) - składanie wnio-
sków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu 
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na ob-
szarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamiesz-
kania oraz zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu 
wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporzą-
dzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) - składanie wniosków o 
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) - składanie wniosków 
przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub 
wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wybor-
ców

do dnia 22 maja 2014 r. (czwartek) - zgłaszanie przez wy-
borców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz 
zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach 
morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 24:00 - zakoń-
czenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach 7:00-
21:00 - głosowanie

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywa-
telskich UM w Krotoszynie - ul. Kołłątaja nr 7A - budynek w podwó-
rzu, II piętro, pokój nr 6, tel. 62 722-74-02, 62 722-74-03

Maciej i Natalia odwiedzili 
redakcję „IS” razem z bab-
cią. Przyszli odebrać nagro-
dę-niespodziankę, którą na 
naszym Facebooku wygrała  
ich mama. Mama rodzeń-
stwa, pani Ewelina była 500 
osobą, która polubiła nasz 
profil na FB. Wszystkich 
Państwa zapraszamy do od-
wiedzin nie tylko strony in-
ternetowej krotoszyn.pl ale 
również do odnalezienia nas 
na FB i polubienia -  facebo-
ok.com/krotoszynpl

Odebrali nagrodę

fot
. M

on
ika

 M
en

zfe
ld-

Cz
ub

ak
 (x

3)

fot
. M

on
ika

 M
en

zfe
ld-

Cz
ub

ak

fot
. M

on
ika

 M
en

zfe
ld-

Cz
ub

ak


