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Dekada obecności naszego kraju w Unii Europejskiej była powodem wielu podsumowań
na wysokich szczeblach decyzyjnych oraz impulsem do sympatycznych wydarzeń w instytucjach i placówkach, także oświatowych. Na zdjęciu: krotoszyńskie przedszkolaki
piekły z tej okazji pyszną pizzę rodem z włoskiej kuchni. Więcej o tym na s. 2.

Pani Agnieszka Szymanek z Krotoszyna
11 kwietnia obchodziła setne urodziny. Z tej
okazji burmistrz Julian
Jokś wraz z kierownik
USC Renatą Pflantz
złożyli życzenia urodzinowe długowiecznej mieszkance naszej
gminy.  Pani Agnieszka
pochodzi z wielodzietnej rodziny. Wraz z mężem dochowała się
dwojga dzieci. Ma troje wnucząt i troje prawnucząt. Niestety, od
wielu lat jest już wdową. Mieszka obecnie z córką, cieszy się dobrym zdrowiem. Ma aktywny umysł, dobry słuch i wzrok, prasę może czytać... bez okularów. Jedynie do przemieszczania się
wymaga asekuracji. Przyłączamy się do życzeń dla starszej pani
i życzymy jej dalszych lat życia w zdrowiu i w otoczeniu kochającej rodziny.
(eliz)

15 kwietnia w  Przedszkolu “Wesoła Gromadka” w
grupie I odbyły się zajęcia
otwarte dla rodziców pt.
„Kurczątka żółciutkie”,
przeprowadzone przez panią Kamilę Kaik. Rodzice
mogli nie tylko przekonać
się, jak świetnie radzą sobie ich pociechy z rozwiązywaniem zadań matematycznych, ale również jak współpracują w grupie podczas zabaw
ruchowych. Dzieci zaprezentowały się, ćwicząc, a także rozwiązując różne zadania indywidualnie. Rodzice mieli więc okazję
bliżej poznać swoje pociechy i dowiedzieć się, jak radzą sobie w
przedszkolu. Sami wzięli również udział we wspólnej pracy plastycznej oraz masażyku piórkiem. Jednak największe poruszenie
wśród dzieci wywołały kurczątka oraz kura. Ta ptasia rodzinka
towarzyszyła dzieciom przez całe zajęcia.
(p5)
fot. archiwum

Masaż piórkiem i kurczak

fot. Izabela Bartoś

Jubilatka-stulatka w Krotoszynie

fot. Izabela Bartoś
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30 maja o godz. 17.00 w kościele pw. ś.ś.
ap.Piotra i Pawła odbędzie się koncert
muzyczny “Świat muzyki i jego wielowymiarowa natura” na który zapraszają
uczniowie ZSP nr 1 i G4.
Tylko do 30 maja w Muzeum Regionalnym czynna jest wystawa prac malarskich polskich artystów pt. “Maria Gierczyńska i Przyjaciele”. 31 maja podczas
KrotoFESTU obrazy zostaną wystawione
na aukcji charytatywnej.
31 maja KrotoFEST Festiwal Aktywnych Sąsiadów, park i okolice, program
s. 8. Około godz. 17.00 - flash mob dla
wszystkich sympatycznych i pozytywnie
zakręconych. Żeby wziąć w nim udział,
trzeba poćwiczyć proste kroki taneczne w domu, korzystając z instrukcji na
stronie KOK (http://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-9548-flash_mob_na_imprezie_krotofest_2014.html) Gdy w parku
usłyszymy znaną melodię, tańczymy
wszyscy razem!
5 czerwca o godz. 20.30 w kinie 3D
Przedwiośnie Oscar Shorts 2014, podróżujący po całym kraju program krótkich filmów nominowanych w tym roku
do najważniejszej nagrody filmowej na
świecie w kategorii krótkometrażowy film
fabularny.
6 czerwca o godz. 10.00 w auli I LO im.
Hugona Kołłątaja odbędzie się otwarta
konferencja „Witold Pilecki – czyny nie
słowa” z udziałem rodziny Witolda Pileckiego oraz starszego kustosza Muzeum
w Oświęcimiu dra Adama Cyry. W trakcie
konferencji - film o ucieczce rotmistrza z
obozu „Ucieczka z piekła”.
Do 6 czerwca w „Refektarzu” można
oglądać wystawę prac malarskich dydaktyków katedr malarskich Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu pt. “małe ≈ DUŻE [czyt. małe,
w przybliżeniu, duże]”
Gwiazdy Dni Krotoszyna. 13 czerwca
godz. 19.30 – BISZ, godz. 21.00 - Sylwia
Grzeszczak, 14 czerwca godz. 22.00
– Afromental, 15 czerwca godz. 17.30 –
Zbigniew Wodecki, godz. 19.00 - Fanfare
Ciocarlia, godz. 20.30 - LemON. Wstęp
- 2 złote za karnet trzydniowy.

Ważne telefony
Centrala:
Faks 		
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
		
Straż Miejska

62 725 42 01
62 725 34 36
62 722 74 58
62 722 74 14
62 722 74 51
62 722 74 07
62 722 74 57

Burmistrz Julian Jokś przyj muje interesantów 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
Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 		
Straż Pożarna 		
Policja 			



62 725 19 00
999
998
997

Matematyczni mistrzowie
14 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie odbyła
się XIV edycja konkursu „Mistrz matematyki
klas II”. W zmaganiach
matematycznych wzięło udział 20 uczniów
z Krotoszyna i okolic.
Byli to laureaci szkolnych konkursów matematycznych. Dzieci
rozwiązywały zadania
o podwyższonym stopniu trudności. Podczas
prac komisji sprawdzającej uczniowie i opiekunowie miło spędzili czas przy słodkim poczęstunku.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Alicja Miękus ze
Szkoły Podstawowej nr 8, II
miejsce - Karolina Grządka ze
Szkoły Podstawowej nr 4, III
miejsce - Karol Szcześniak ze
Szkoły Podstawowej nr 8, IV

miejsce - Olaf Tyrakowski ze
Szkoły Podstawowej nr 1.

Wszyscy uczniowie biorący
udział w matematycznej rywalizacji zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez
Urząd Miejski w Krotoszynie.
Gratulacje wszystkim dzieciom złożyły: Małgorzata Mielcarek, naczelnik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych
,oraz Sławomira Kalak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1. (sp1)

Biblioteka certyfikowana
8 maja br. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera otrzymała certyfikat Konsumenckiego Konkursu
Jakości „Najlepsze w Polsce”.
Wręczenie certyfikatu miało
miejsce podczas uroczystości z
okazji Wielkopolskiego Dnia
Bibliotekarza i
Bibliotek, które odbyło się
w Ostrowie
W i el ko p ol skim. Organizatorem obchodów była
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna i
Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu
oraz Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Impreza odbyła się w
trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, obchodzonego
w tym roku pod hasłem: ”CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”. Certyfikat za nowatorską
działalność kulturalno-czytelniczą jest dowodem na to, że krotoszyńska książnica rozwijając i
unowocześniając swoją działalność, ma na uwadze potrzeby
społeczności lokalnej. Oferuje
nie tylko książki tradycyjne,
ale także audiobooki i e-booki.
Zapewnia dostęp do bibliotek

cyfrowych, digitalizując cenne
zbiory regionalne. Organizuje
spotkania autorskie, promocje
książek: szczególnie o naszym
regionie, przeszkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu finansów czy fotografii, wystawy
o różnej tematyce i formie, imprezy turystyczne. W bibliotece
działają dwa kluby czytelnicze a
także klub mam.
Jako jeden z czołowych liderów
w Polsce promujemy akcję „Cała
Polska
Czyta
Dzieciom”. Ciekawą formą skierowaną do mieszkańców naszego
miasta jest organizowane corocznie ŚWIĘTO
ULICY. Od 10 lat wspomaga
bezrobotnych poszukujących
pracy. Różnorodną działalność
biblioteka zawdzięcza partnerstwu nawiązanemu w ciągu
ostatnich lat z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.
Dzięki temu może wspomagać
inicjatywy: : Forum Inicjatyw
Lokalnych, Maraton z Biblią,
Powiatowe Dni Rodzicielstwa
Zastępczego, Uniwersytet III
Wieku, Senior z inicjatywą,
Simchat, Konkurs „Dlaczego
warto odwiedzić Krotoszyn”.
                                           (kbp)

Przez pizzę
do wiedzy o Europie
Wszystkie grupy
przedszkolne z Przedszkola nr 1 w Krotoszynie wzięły udział
w spotkaniach warsztatowych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, na których uczyły się przygotowywania pizzy.
Spotkania odbywały
się przez pięć dni, od 14 do 20
maja, każdego dnia przychodziła inna grupa dzieci.
Uczniowie klasy I i II
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych pod kierunkiem nauczycielki Patrycji
Rochowiak wzięli na siebie

fot. Izabela Bartoś (x2)

29 maja o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie. W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2013 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Krotoszyn za 2013 rok
oraz uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi Krotoszyna absolutorium za
wykonanie budżetu na 2013 rok.

fot. archiwum

Obecność obowiązkowa
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etap wstępny, czyli codzienne
przygotowanie ciasta drożdżowego. Potem do pieczenia
włączały się przedszkolaki – w
szkolnej pracowni kulinarnej
ugniatały i formowały okrągłe placuszki. Każde dziecko
nakładało nadzienie na małą
pizzę, samodzielnie decydując,
które z dodatków i w jakiej ilości wybrać. Niezdecydowanym
pomagali uczniowie technikum, którzy zaangażowali się
w udział w warsztatach kulinarnych dla przedszkola.
Do piecyków pizze powędrowały w ustalonej kolejności,

tak aby każdy przedszkolak
otrzymał po upieczeniu to, co
sobie przygotował. Wycieczka
do łazienki na wspólne mycie
rąk i zaglądanie przez szklane
drzwiczki do gorących piekarników wypełniły maluchom
kilkuminutowe oczekiwanie na
gotowe wypieki. Przy krojeniu
chrupiących placuszków niezbędna okazała się znowu pomoc
starszych koleżanek z
technikum.
Pizze, choć nieduże,
przekraczały i tak możliwości wielu przedszkolaków, dlatego po
zakończeniu posiłku
uczennice zapakowały
dzieciom resztę jedzenia, aby
mogły zabrać je do domu.
Warsztaty kulinarne to
ciekawa forma współpracy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ze zlokalizowanym w pobliżu Przedszkolem
Miś Uszatek. Pieczenie pizzy,
symbolizującej włoską kuchnię, było bardzo atrakcyjnym
dodatkiem do zajęć prowadzonych w przedszkolu, na których
dzieci poznawały państwa europejskie. Zajęcia zorganizowano z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.
(eliz)

Apel w Ósemce
25 kwietnia w krotoszyńskiej Ósemce odbył się uroczysty apel ku czci Jana Pawła
II. Uczniowie podstawówki
oraz dzieci z zaprzyjaźnionego ze szkołą przedszkola Maciuś zgromadziły się na boisku
przez szkołą. Wszyscy trzymali w rękach żółte balony. Apel
rozpoczęto odśpiewaniem ulubionej piosenki religijnej Jana
Pawła II. „Barkę” zaintonowało troje uczniów, ale szybciutko

do śpiewu włączyli się wszyscy
zgromadzeni na boisku. W czasie apelu przypomniano sylwetki papieży Jana Pawła II oraz
Jana XXII. Zachęceni przez
uczestniczącego w apelu ks.
Dariusza Kowalka, proboszcza
parafii św. Apostołów Piotra
i Pawła, uczniowie wyszli na
środek boiska, po chwili podnieśli ręce w górę i wypuścili
balony, które poszybowały w
niebo.
(mm)
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fot. Monika Menzfeld-Czubak

22 maja podczas wspólnego
posiedzenia komisji stałych rady
zrealizowano między innymi
tematy wynikające z pracy Komisji Społecznej. Radni zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Miłośników Muzyki
w Krotoszynie, Stowarzyszenia
Miłośników Zespołu Ludowego

Krotoszanie, Pocztu Wierzbięty,
Stowarzyszenia Twoja Alternatywa.
Naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i
Integracji Europejskiej Jacek

Kępa omówił ostatnie przygotowania do zaplanowanego na
31 maja KrotoFESTU, drugiej
edycji Festiwalu Aktywnych
Sąsiadów, który odbędzie się
w parku miejskim. Korzystając
z okazji, przedstawił program
imprezy (prezentujemy na str 8)
i zaprosił obecnych do udziału
w przedsięwzięciu. O kolejnej
krotoszyńskiej imprezie mówił dyrektor Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury Wojciech Szuniewicz. Przypomniał zespoły
i wykonawców, którzy pojawią
się na scenie podczas Dni Krotoszyna. Dni miasta odbędę się
w tym roku 13, 14 i 15 czerwca. Pierwszego dnia wystąpią
Bisz, a potem Sylwia Grzeszczak, drugiego zaśpiewa zespół
Afromental. Trzeciego dnia krotoszynianie będą mogli posłuchać Zbigniewa Wodeckiego,
zespołu Fanfare Ciocarilia oraz
grupy LemON.
Dyrektor Szuniewicz zwrócił uwagę radnych na fakt, że
wstęp na tegoroczną imprezę
będzie biletowany, koszt 2 zł od
osoby.
(mm)

Konkurs na najlepszą
inicjatywę lokalną 2013
zacje pozarządowe i najlepszej
inicjatywy w kategorii grupy
nieformalne dokonała komisja
konkursowa w składzie: przedstawiciel fundatora głównej

fot. archiwum

27 maja 2014 r. w Krotoszyńskie Bibliotece Publicznej
odbyło się IV Forum Inicjatyw Lokalnych organizowane
przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Centrum
KoordynacyjnoInformacyjne, w
ramach którego
organizowany jest
konkurs na najlepszą inicjatywę
lokalną 2013.
Konkurs polegał
na przedstawieniu inicjatywy z
wykorzystaniem
filmu lub prezentacji oraz
omówieniu jej wymiernych
efektów i społecznego oddziaływania. Można było zgłaszać
do niego wyłącznie inicjatywy
zrealizowane w 2013 roku. Dla
zwycięzców konkursu Urząd
Miejski ufundował dwie nagrody rzeczowe, każda o wartości
1500 zł, oraz statuetki Współdziałamy. Wyboru najlepszej
inicjatywy w kategorii organi-

nagrody, ekspert zewnętrzny
z Fundacji Królowej Polski św.
Jadwigi z Puszczykowa oraz
pracownik CKI. Zebrani na
Forum mieli również okazję
wybrać najlepszą według nich
inicjatywę. Nagrodę publiczności ufundowało Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum
Przedsiębiorczości . Więcej informacji na ten temat na stronie www.krotoszyn.pl

Rozmowy o rozszerzeniu
podstrefy ekonomicznej

Przy wpłacie 6,50 zł parkometr na
ulicy Floriańskiej wydał bilet na godzinę. Gdzie to można zgłosić?
Ulica Floriańska jest drogą publiczną powiatową, dotyczy to również
strefy płatnego parkowania oraz
usytuowanych tam parkometrów,
dlatego nieprawidłowości związane
z tamtejszym parkometrem proszę
kierować do Powiatowego Zarządu
Dróg.

fot. Jacek Kępa

O stowarzyszeniach, KrotoFEŚCIE
i Dniach Krotoszyna

Z pytań do burmistrza

		
14 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
odbyło się spotkanie burmistrza
Krotoszyna Juliana Joksia z zaproszonymi lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „InvestPark”: Anną Ziarko i Krzysztofem Orłowskim. Spotkanie
dotyczyło możliwości inwestowania w podstrefie Krotoszyn
WSSE. Burmistrz przedstawił
uwarunkowania prawne panujące w gminie Krotoszyn oraz
tereny, które w planach zagospodarowania przestrzennego
mają przeznaczenie przemysłowe. Wskazał również rozwiązania, z jakich mogą skorzystać
przedsiębiorcy w celu włączenia własnych terenów do strefy i
zapewnił o elastyczności gminy
i wsparciu dla przedsiębiorców.
Przedstawiciele strefy omówili warunki, jakie należy
spełnić w celu prowadzenia

działalności w specjalnej strefie
ekonomicznej i jak te warunki
zmienią się po 1 lipca 2014 r.
Przedstawiona została procedura rozpatrywania i weryfikacji wniosków o włączenie do
strefy, koszty związanie z uzyskaniem zezwolenia, a także
korzyści, na jakie mogą liczyć
inwestorzy. Oprócz zwolnień
od podatku dochodowego i
podatku od nieruchomości inwestorzy spełniający wymogi
strefowe mogą również otrzymać dotacje i pomoc regionalną. Na zakończenie spotkania
swoje doświadczenia w prowadzeniu działalności w największej polskiej strefie ekonomicznej omówiła przedstawicielka
Dino Polska SA. Zainteresowani przedsiębiorcy mogli skorzystać z indywidualnych porad po
oficjalnym spotkaniu. Na spotkanie zaproszono 42 firmy, na
udział w spotkaniu zdecydowało się 9.
(syl)

Sesja nadzwyczajna
15 maja odbyła się sesja nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Krotoszynie,
na której radni podjęli
uchwałę o wprowadzeniu
programu pomocy dla
przedsiębiorców.Uchwała zwalnia z podatku od
nieruchomości budynki
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe
inwestycje, w wyniku których
utworzone zostaną nowe miejsca
pracy. Nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność
handlową, instytucje finansowe,
stacje paliw i zajmujących się
wynajmem nieruchomości. Warunkiem uzyskania powyższego
zwolnienia jest utworzenie co najmniej 200 nowych miejsc pracy.
Gościem sesji był Szymon Pabich,

fot. Izabela Bartoś
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prezes dużej firmy wywodzącej
się z Krotoszyna Dino Polska SA,
zainteresowany podejmowaną
uchwałą. Gościem była także senator Andżelika Możdżanowska,
która pogratulowała radnym podjęcia uchwały wspierającej rozwój
lokalnej przedsiębiorczości. Złożyła także życzenia przewodniczącej rady miejskiej Zofii Jamce,
które tego dnia akurat obchodziła
imieniny.
(eliz)

Do końca 2013r. miał być przeprowadzony remont Stawnej. Droga reprezentacyjna prowadzi do jeziora i
stadionu, gdzie odbywają się imprezy plenerowe, a tu wstyd na całe województwo. Nie ma chodników, nie
ma kanalizacji.
Stawna jest drogą powiatową, kwestia remontu drogi leży w gestii starosty. Prace remontowane planowane
są tam po modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej
i deszczowej oraz wodociągowej w
rejonie ulic Raszkowskiej, Wiśniowej, Stawnej oraz Witosa planowana
jest przez PGKiM w Krotoszynie
w cyklu dwuletnim, w latach 20142015.
Dzięki rewitalizacji nawet punkt
Lotto, po 40 latach, wyniósł się z
Rynku? Czy zauważył Pan tę fuszerkę- popękane płyty i kostka, liczne
nierówności?
Zamykanie i otwieranie różnego rodzaju lokali i sklepów jest normalną
koleją rzeczy w gospodarce wolnorynkowej, dotyczy to wszystkich
miast. Być może na Koźmińskiej
zaoferowano Lotto lepsze warunki.
Prace na Rynku są w trakcie realizacji, część ciągów pieszych ułożonych
jest tymczasowo, dla usprawnienia
ruchu pieszych.
Czy będzie stacja PKP przy Mahle?
Dokumentacja budowy peronu jest
przygotowana. Kierownictwo Mahle Polska Sp. z o.o. dokona po raz
kolejny rozpoznania wśród swoich
pracowników, aby ocenić zapotrzebowanie na dodatkowy przystanek
PKP. Decyzje mogą zapaść dopiero
po rozpoznaniu zapotrzebowania.
Czy samochody parkujące na końcu alei Powstańców przy sklepie z
płytkami płacą za parkowanie? Bo
kiedy tędy przechodzę, nie wiedzę w
zaparkowanych autach kart postojowych?
Część alei, o którą Pan pyta, jest
również objęta strefą płatnego parkowania i postawione tam pojazdy
powinny mieć także wyłożony w widocznym miejscu bilet parkingowy.
Osoby kontrolujące strefę otrzymają
polecenie zwrócenia większej uwagi na pojazdy parkujące na alei.
Jak można malować farbą elewacyjną neorenesansowy obiekt, jaki
konserwator wyraził na to wyraził
zgodę? Dziwię się, że nikt jeszcze
tego gdzieś nie zgłosił.
Krotoszyński ratusz jest obiektem
zabytkowym i wszelkie prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod nadzorem inspektorów o odpowiednich
dla takich obiektów kwalifikacjach
oraz pod nadzorem konserwatora
zabytków. Technologia prowadzenia prac elewacyjnych na budynku
ratusza, jak i kolorystyka, zostały
zatwierdzona przez konserwatora
zabytków.
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Dziesięć lat obecności Polski w Unii Europejskiej
Dziś jest już odległą przeszłością fakt, na który kiedyś wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy. Umowa stowarzyszeniowa
między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi została podpisana w roku 1991. Trzy lata później Polska złożyła
wniosek o pełne członkowstwo. W latach 1998 – 2002 toczyły się negocjacje. Częścią Unii Europejskiej staliśmy się 1 maja
2004 roku.
i rolnictwu otworzyły drogę do
międzynarodowej działalności.
Zalety unijnego członkostwa
odczuwamy także w Krotoszynie. Dzięki pieniądzom z programu Town Twinning, zacieśniamy współpracę z miastami
partnerskimi. 2 miliony 700
tysięcy złotych uzyskaliśmy na
remonty, rozbudowy, przebudowy świetlic wiejskich i placów
zabaw oraz ochronę najbiedniejszych mieszkańców miasta
przed wykluczeniem cyfrowym. Pieniądze te pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2 miliony 800 tysięcy wydaliśmy na usprawnienie i unowocześnienie krotoszyńskiej
oświaty, tworząc pracownie
komputerowe, internetowe centra informacji multimedialnej,
indywidualizując proces nauczania, biorąc udział w projektach, dzięki którym młodzież i

nauczyciele naszych szkół mogą
pogłębiać swoją wiedzę za granicą. Korzystaliśmy przy tym
z możliwości, jakie stwarzał
Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki i program Comenius. 2
miliony 200 tysięcy mogliśmy
przeznaczyć na unowocześnienie taboru autobusowego MZK.
Pieniądze na ten cel otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Największa kwota, bo ponad 48 milionów, wiąże się z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, na którą
pieniądze otrzymaliśmy ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
uporządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej z programu
„Infrastruktura i Środowisko” i
regulacją Jawnika z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Uzupełnieniem
tych inwestycji były remonty
szkół i dróg. Pieniądze na te cele
pochodziły z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-

Złowili 556 kilogramów ryb



uplasował się Michał Witkowski z wynikiem 18,020 kg.
W kategorii młodzieży do lat
16 zwycięzcą został Michał
Kaj z wynikiem 5,970 kg, drugi był Jan Bielawski z wynikiem 4,935 kg, a trzeci Kacper
Domińczyk 3,715 kg. W sumie
wyłowiono 556 kg ryb, które
po zważeniu wróciły z powrotem do wody.
Zawody, które trwały od godz.
7.00 do 13.00, otworzył w imieniu burmistrza Krotoszyna,

gospodarką świata sprawiają,
że to do niej w naszych oczekiwaniach się odnosimy. Potrafimy dziś doceniać dobre
zmiany, które zaszły w nas
samych. Zdajemy sobie sprawę, że pracą czerpiącą z naszych zasobów, opierającą się
na umiejętności twórczego
myślenia, a także rozsądnym
wykorzystaniem
unijnych
pieniędzy zmieniliśmy i nadal zmieniamy obraz Polaka,
istniejący w wyobraźni Europejczyków. Dziś mamy coraz
więcej powodów, by czuć się
w Europie jak w prawdziwym
domu, bezpieczni wśród ludzi,
którzy podzielają nasze wartości i darzą nas odwzajemnianym szacunkiem. Ostatni raz
takie poczucie mieliśmy przed
pięcioma wiekami, za panowania Jagiellonów. Doceńmy więc
czasy, w których przyszło nam
żyć, i jeszcze usilniej starajmy
się o to, by trwały jak najdłużej.
Treść wystąpienia burmistrza Juliana Joksia na sesji
kwietniowej.

Odnowiona siedziba
OSP w Różopolu

fot. Roman Wosiek

27 kwietnia na Jeziorze
Odrzykowskim w Krotoszynie odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
Krotoszyna. Były to pierwsza
impreza wędkarska po modernizacji akwenu. Spośród
rekordowej liczby uczestników (80 osób), zwycięzcą w
kategorii seniorów został Rafał Kołodziejczyk z wynikiem
19,460 kg, drugie miejsce zajął
Wojciech Domińczyk z wynikiem 19,300 kg, a na trzecim

racyjnego i przedakcesyjnego
programu SAPARD. Łącznie
dzięki Unii Europejskiej mogliśmy wydać dodatkowych 56
milionów złotych, czyli niemal
połowę rocznego budżetu gminy. Możliwościom unijnego programu JESSICA zawdzięczamy
rozpoczęcie rewitalizacji rynku
i budowy hali widowiskowosportowej w Zespole Szkół
numer 3. Zmieniający się na
naszych oczach Krotoszyn jest
najlepszym
potwierdzeniem
prawidłowego wykorzystania
unijnego członkostwa.
Ale Unia Europejska to
nie tylko pieniądze. To także zmiany w naszym sposobie myślenia, w mentalności.
Przed kilkunastu laty uważalibyśmy za sukces dorównanie
poziomowi życia Czechów lub
Węgrów, dziś nasze ambicje
nakazują nam dążyć do standardów, jakie obserwujemy
u Niemców. Sąsiedztwo i doświadczenia, wynikające z
kontaktów z najsilniejszą gospodarką europejską i czwartą

dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Franciszek Marszałek, natomiast
puchary i nagrody wręczył zastępca burmistrza Krotoszyna
Ryszard Czuszke. Organizatorem i fundatorem nagród był
Urząd Miejski w Krotoszynie
oraz Polski Związek Wędkarski Koło Krotoszyn Miasto.
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w przyszłorocznych zawodach.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W ciągu dziesięciu lat polską
gospodarkę wzmocniło 61 miliardów euro, które wzbogacone
środkami własnymi stworzyły
trwały mechanizm jej nieustannego unowocześniania i modernizowania. Przynależność do
Unii oznacza swobodę podróżowania, wzrost eksportu, modernizację przemysłu, wzmocnienie rolnictwa i poprawę
wizerunku Polski. Umiejętne
wykorzystanie funduszy i udana restrukturyzacja sprawiły,
że jesteśmy szóstą gospodarką
Europy i dwudziestą pierwszą
świata. Proces zmian rozpoczął
się jeszcze przed naszym wstąpieniem do Unii. W ramach
programów przedakcesyjnych
ISPA, SAPARD i PHARE sama
Wielkopolska pozyskała 350
milionów euro. Ale naprawdę
duże inwestycje rozpoczęły się
dopiero po 1 maja 2004 roku.
Od tamtej pory do Wielkopolski
napłynęły 42 miliardy złotych.
Te pieniądze unowocześniły infrastrukturę, poprawiły sytuację
oświaty, wielkopolskim firmom

12 maja odbył się odbiór przebudowanej siedziby miejscowej
OSP. Obiekt odebrano uroczyście. Wstęgę przecinali: burmistrz
Julian Jokś, sołtys Różopola Irena Bielarz, szef wydziału inwestycji krotoszyńskiego UM Andrzej Kaik oraz były sołtys Jan
Skrzypczak. Ostateczne cięcie należało do prezesa OSP w Różopolu Mariana Walkowiaka. Siedzibę strażaków-ochotników
poświęcił ksiądz Leszek Wojtasik z parafii w Kobiernie.
Prace związane z przebudową obiektu prowadziła firma STINVEST Agnieszki Troińskiej z Wilkowyi koło Jarocina. Zgodnie z umową koszt zadania wynosi 69580,60 zł
(mm)
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Dzień Europy

fot. Jarosław Torzecki

26 kwietnia 2014 w Kobiernie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka.

Wzięły w niej udział wszystkie jednostki ochotniczych
straży pożarnych z terenu miasta i gminy Krotoszyn, miasta
Sulmierzyce oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej z
Krotoszyna.
Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką uczestników i pocztów
sztandarowych na placu przed
kościołem w Kobiernie, stamtąd kolumną, w asyście orkiestry dętej z Kobylina, wszyscy
przedefilowali na teren Szkoły
Podstawowej w Kobiernie. Na
uroczystość przybyła senator
RP Andżelika Możdżanow-

ska oraz dh Zbigniew Serbiak
członek Zarządu Głównego
ZOSP RP w Warszawie. W
uroczystości udział wzięli ponadto przedstawiciele organów
administracji państwowej i
samorządowej powiatu krotoszyńskiego. Dowódca jednostek OSP złożył meldunek
o gotowości do rozpoczęcia
uroczystości dh. Zbigniewowi
Serbiakowi, po czym nastąpił
przegląd jednostek oraz podniesienie flagi. Otwarcia uroczystości dokonał burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś. Delegacja z jednostki OSP Gorzupia udała się do Krotoszy-

na celem złożenia wiązanki
kwiatów pod pomnikiem św.
Floriana. Podczas uroczystości wyróżniono strażaków
złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” oraz odznakami
„Strażak Wzorowy”.
Podczas uroczystości jednostce OSP Tomnice przekazano samochód marki Volkswagen Transporter T5 do działań
ratowniczo-gaśniczych. Jednostka otrzymała samochód w
ramach przesunięć z jednostki
OSP Kobierno. Natomiast jednostka OSP Kobierno otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy,
zakupiony
ze środków gminnych oraz
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Goście uczestniczący w
uroczystości skierowali do
strażaków słowa uznania i
szacunku za bezinteresowną
służbę ludziom, ofiarność i
profesjonalizm podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych.
(miko)

Rusz Główką w Kobiernie
Już po raz 8. odbył się w Szkole Podstawowej w Kobiernie gminny konkurs matematyczny „Rusz Główką”. W konkursie wzięli udział uczniowie
klas III-VI szkół podstawowych.
Konkurs zorganizowany został przez nauczycielki: Lucynę Libudzic, Izabelę Malmur i
Iwonę Filę. Konkurs odbył się
w dwóch szkołach: 8 kwietnia
w Roszkach dla klas V-VI oraz
9 kwietnia w Kobiernie dla klas
III-IV. Z roku na rok mamy coraz więcej uczestników. Udział
w konkursie wzięło aż 70 uczestników: w Roszkach z 9 szkół, a
w Kobiernie z 11 placówek.
Celem konkursu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań
samodzielnego
pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia
i poprawnego formułowania wniosków. Każdy uczeń
otrzymał gotowy zestaw dziesięciu zadań do rozwiązania.
Zadania były opracowywane
tak, aby uczniom miło i przyjemnie upływał czas mozolnej

pracy, opatrzone były one w
rysunki i ciekawe treści. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili
do zadań i z niecierpliwością
oczekiwali ogłoszenia wyników.
Laureaci konkursu
klasa III: I m. Eliza Brylewska
SP Roszki, II m. Adrian Szulc
ZS Chwaliszew, III m. Hubert
Konarczyk SP Lutogniew
klasa IV: I m. Eryk Fabiszak
SP Biadki, II m. Michał Troszczyński SP 1 Krotoszyn, III
m. Oliwia Wosiek SP 3 Krotoszyn
klasa V: I m. Kamil Klotzek SP
8 Krotoszyn, II m. Julia Sikora
SP Biadki, III m. Paulina Guzior SP Świnków

klasa VI: I m. Zuzanna Jankowska SP Świnków, II m. Zuzanna Tokarek SP Świnków, III m.
Wiktoria Fabiszak SP Biadki
Każdy uczestnik otrzymał
nagrodę pocieszenia i dyplom
udziału. Dla laureatów sponsorzy ufundowali cenne nagrody
oraz dyplomy. W tym miejscu
pragniemy podziękować naszym sponsorom: burmistrzowi Krotoszyna, Radzie Rodziców SP Roszki i Kobierno oraz
Gdańskiemu
Wydawnictwu
Oświatowemu.
Gratulujemy zwycięzcom, a
wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Zapraszamy nowych,
odważnych, uczniów do udziału
w kolejnej edycji konkursu w
przyszłym roku szkolnym.
(sp)

8 maja Krotoszyn świętował
Dzień Europy. Z tej okazji w centrum miasta odbył się barwny
piknik wielonarodowy, na którym lokalne
szkoły prezentowały
mieszkańcom charakterystyczne potrawy
kulinarne wybranych
krajów członkowskich
Unii.
Wystrojone
przedszkolaki tańczyły
zaś w rytm zagranicznych melodii, pokazując, że i im wiedza o
kulturze unijnych państw nie jest
obca. Świąteczny charakter dnia
podkreślały popisy wokalne i taneczne uzdolnionych laureatów
konkursu Krotoszyńskie Talenty.
Głównym organizatorem pikniku

byli: Punkt Pośrednictwa Pracy,
Klub Pracy i Ośrodek Szkolenia
Zawodowego OHP. W realizację

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Dzień Strażaka w Kobiernie

przedsięwzięcia aktywnie zaangażowały się także lokalne samorządy oraz inne instytucje. Obszerna informacja o wydarzeniu
zamieszczona została na stronie
www.krotoszyn.pl
  (eliz)

Przygoda z filmem w SP nr 8
11 kwietnia 2014 roku z inicjatywy pani Urszuli Lutoborskiej
klasa Vc ze Szkoły Podstawowej
nr 8 w Krotoszynie uczestniczyła w
warsztatach animacji filmowych realizowanych przez
Centrum
Sztuki
Dziecka w Poznaniu
w ramach projektu
„Wielka przygoda
z filmem”. W mającym już ponad 18
lat projekcie pracują
wybitni reżyserzy, z legendarnym Stanisławem Jędryką włącznie, którzy lubią spotykać się i
pracować z dziećmi. Założeniem
warsztatów było aktywne uczestnictwo uczniów we wszystkich
etapach powstawania filmu, od
pomysłu do realizacji, od scenariusza poprzez plan filmowy do

montażu. Warsztaty filmu animowanego pozwoliły uczniom
Vc na poznanie podstawowych

fot. archiwum

www.is.krotoszyn.pl

zasad animacji filmowej.
Uczniowie z Ósemki techniką
animacji wycinankowej tworzyli
film animowany według własnego pomysłu. Film pt. „Podróż
przez Ziemię” będzie prezentowany na festiwalu filmów realizowanych przez dzieci i dla dzieci
w Poznaniu.
         (słchle)

Zjazd szkół w Orpiszewie
Burmistrz Krotoszyna oraz
Dyrektor Zespołu Szkół w Orpiszewie im. Rtm. Witolda Pileckiego serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców do
wzięcia udziału w kilku otwartych wydarzeniach związanych
z II Ogólnopolskim Zjazdem
Szkół im .Rtm. Witolda Pileckiego, który odbędzie się w
dniach od 5 do 6 czerwca 2014r.
w Zespole Szkół w Orpiszewie
oraz w Krotoszynie.
Zjazd rozpocznie się 5 czerwca
2014r. o godz. 13.00 uroczystą
mszą polową na dziedzińcu
Szkoły   w Orpiszewie, wieczorem 5 czerwca o godz. 20.00
zapraszamy do kościoła p.w.
św. Piotra i Pawła na koncert

zespołu „Forteca”, natomiast w
piątek 6 czerwca o godz. 10.00
rozpocznie się w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja otwarta Konferencja „Witold Pilecki – czyny,        nie słowa” w udziałem
Rodziny Witolda Pileckiego
– córki Zofii , syna Andrzeja
i prawnuka Krzysztofa oraz
starszego kustosza Muzeum w
Oświęcimiu dr Adama Cyry.
W trakcie Konferencji zostanie
zaprezentowany przez przedstawicieli Stowarzyszenia Auschwitz Memento przy Muzeum
w Oświęcimiu film o ucieczce
rotmistrza z obozu – „Ucieczka
z piekła”.   
Beata Molenda
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Najlepsi uczniowie w I półroczu
Uroczyste wręczenie stypendiów
najzdolniejszym
uczniom szkół podstawowych
i gimnazjalnych odbyło się
8 maja w auli Gimnazjum
nr 2. Zanim jednak rozdano
wyróżnienia obecni na sali
stypendyści, rodzice i zaproszeni goście obejrzeli program
słowno-muzyczny związany z
postacią świętego Jana Pawła
II, przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 2: Sarę
Grzesińską, Weronikę Filę
(fortepian), Julię Konieczną
(śpiew, gitara) oraz śpiewają-

ce skrzypaczki Dominikę Sobańską i Dominikę Sobecką

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

28.100 zł wyniosła łączna kwota stypendiów burmistrza Krotoszyna za I
półrocze roku szkolnego 2013/2014.

pod kierunkiem nauczycielki
Katarzyny Nabzdyk.
Swoje umiejętności zaprezentowali, zasiadając przy
fortepianie stypendyści Agata
Jarocka oraz Marcin Sikora,
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Krotoszynie
 		
W
części
oficjalnej głos zabrał
burmistrz Julian
Jokś. Pogratulował wyróżnionym wytrwałości i determinacji w dążeniu
do celu, gratulacje przekazał
również rodzicom oraz na-

uczycielom. Zachęcając uczniów do dalszej pracy, przypomniał słowa Karola Wojtyły:
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
i życzył, aby wymaganie od
siebie zaowocowało kolejnymi
osiągnięciami.
 	 Dyplomy potwierdzające
przyznanie stypendiów wraz
z burmistrzem wręczała Zofia
Jamka, przewodnicząca rady
miejskiej. Gratulacje najzdolniejszym uczniom składali
również dyrektorzy szkół.
Stypendia przyznano 48 uczniom szkół podstawowych na
łączną kwotę 13.150 zł oraz
39 gimnazjalistom na kwotę
14.950 zł.
(mm)

Honorowy i zasłużony
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radni podejmą decyzję między innymi w sprawie nadania tytułów: “Honorowy Obywatel
Krotoszyna” i “Zasłużony dla Krotoszyna”.
Krotoszyńskie Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Francuskiej
zaproponowało przyznanie
tytułu „Honorowy Obywatel Krotoszyna” panu Jacky
Bertinowi oraz uhonorowane tytułem “Zasłużony dla
Krotoszyna” państwa Marię i
Włodzimierza Treutlerów.
Jacky Bertin od lat jest zaangażowany w rozwój relacji
partnerskich z Krotoszynem,
wcześniej jako wicemer Fontenay-le-Comte, a po przejściu na emeryturę jako prezes tamtejszego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Jest nauczycielem z zawodu,
więc doskonale zdaje sobie
sprawę, że to od młodzieży
zależy rozwój partnerstwa
między naszymi miastami
w przyszłości. Dzięki niemu
doszło do spotkań krotoszyń

skich przedstawicieli kilku
dyscyplin sportowych z ich
rówieśnikami z Fontenay.
Bertin dba o mieszkańców
Krotoszyna przyjeżdżających
do Fontenay - zapewnia gościom ogromną ilość wrażeń
związanych ze zwiedzaniem
miasta i jego pięknych okolic.
Od czterech lat Bertin organizuje przyjazdy do Krotoszyna młodzieży z pomaturalnej szkoły zawodowej,
kształcącej stolarzy. Uczniowie zwiedzają pobliskie zakłady drzewne, przyglądają
się Dąbrowie Krotoszyńskiej,
zwiedzają polskie miasta i poznają ich historię. Wielu młodych Francuzów po raz pierwszy mogło zobaczyć Polskę i
Krotoszyn.
Państwo Maria i Włodzimierz Treutlerowie są

Polakami mieszkającymi w
Fontenay-le-Comte i działającymi w w tamtejszym Towarzystwie Przyjaźni Polsko –
Francuskiej. Doskonale znają
realia polskie i francuskie, co
bardzo przydaje się podczas
spotkań mieszkańców miast
partnerskich, ułatwia porozumienie i nawiązanie przyjaźni. Państwo Treutlerowie
sami bardzo często i chętnie
przyjmują gości we własnym
domu.
Pan Włodzimierz jest
członkiem zarządu towarzystwa w Fonteney. Pani Maria
wspiera męża w pracy na rzecz
towarzystwa, bardzo chętnie
podejmuje się roli tłumacza
podczas spotkań i wyjazdów.
Prowadzi również dokumentację dotyczącą współpracy
miast.
(mm)
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Polon i Piast na podium

9 i 10 maja Krotoszyn był
gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich
Klubów Sportowych, na który stawili się zapaśnicy z 28
klubów. 115 zawodników (w
tym 5 zawodniczek) walczyło
w hali przy ulicy Sportowej w
Krotoszynie. Zawody rozgrywano na trzech matach.
W klasyfikacji drużynowej gospodarze ustąpili tylko
zawodnikom z klubu Olimpia
Cieszków, a trzecie miejsce
wywalczyli zapaśnicy z Mazowsza Teresin. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został
pochodzący z Sulmierzyc, aktualny mistrz Polski młodzi-

ków Szymon Wojtkowski.
Dla Ceramika złoto wywalczyli: Jakub Setecki (42
kg), Szymon Wojtkowski (59
kg) oraz Daria Trawińska (42
kg). Srebro zdobył Dawid Lis
(38 kg), a brązowy medal Eryk
Gibasiewicz (47 kg).
Na wniosek klubu Polski
Związek Zapaśniczy przyznał
wieloletniemu
działaczowi
Ryszardowi Woltmanowi Złotą Gwiazdę PZZ. Pamiątkową
tabliczkę otrzymał równie
Burmistrz Krotoszyna Julian
Jokś, który zawsze aktywnie
wspierał krotoszyńskie zapasy.
(rafpat)

Warsztaty sumo

11 maja w hali sportowej toszyn I zwyciężył w rozgrywZSP nr 2 w Jarocinie odbył się kach rocznika 2003. UKS Piast
finał Mistrzostw Wielkopolski Krotoszyn zajął drugie miejsce
w Minisiatkówce Chłopców.
w rozgrywkach rocznika 2001.
Organizatorem zawodów był
Wielkopolski Związek Piłki Skład drużyn
Siatkowej. Do Jarocina zjechali UKS Polon Krotoszyn:
najmłodsi zawodnicy z trzyna- Rocznik 2003: Podsadny Kacstu klubów Wielkopolski wyłonieni w
etapach eliminacyjnych i półfinałowych.
W zawodach udział
wzięli również krotoszyńscy siatkarze
– chłopcy reprezentujący UKS Piast oraz
UKS Polon. Zawody
rozgrywano w trzech
kategoriach wiekowych.
UKS Polon Kro- Drużyna Polonu z trenerem
fot. archiwum

fot. archiwum

Ogólnopolski Turniej
Młodzików w Zapasach

Krotoszynianie na zawodach w Śremie
Klub Sportowy Wodnik
Śrem był organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Śremska Wieża”, które
odbyły się 10 maja.
Uczestniczyli w nich pływacy reprezentujący kluby z
Poznania, Kalisza, Ostrowa
Wlkp., Rawicza, Gniezna,
Swarzędza, Kluczborka, Kędzierzyna-Koźla i Krotoszyna. KS Krotosz Krotoszyn
reprezentowali: Julia Obecny,
Dobrochna Figielek, Natalia
Wiatrak, Julia Rozum, Wiktoria Mielcarek, Patryk Gromski,
Miłosz Brdys, Kamil Klotzek,

fot. archiwum

12 maja grupa Wesołych
Żabek, Wiewióreczek oraz
Motylków z Przedszkola nr
7 udała się do sali Towarzystwa Atletycznego „Rozum”
na Małym Rynku, by zobaczyć pokazowy pojedynek
sumo mistrzów Polski i Europy, a potem zmierzyć się
z nimi. Przedszkolacy z zainteresowaniem wysłuchali
historii tej dyscypliny, zapoznali się też z podstawowymi za- Z okazji Tygodnia Ligi Obrony Kraju
sadami walki w kole, by na koniec z zapałem walczyć o tytuł Zarząd Powiatowy przeprowadził za„króla i królowej walk sumo”.
(p7)          wody strzeleckie z broni pneumatycz-

Tenisiści stołowi Krotosza mistrzami
Turniej finałowy rozegrano
19 kwietnia w hali sportowej
Bene Sport Centrum w Szczecinie. Udział w zawodach wzięły drużyny: TTS Trzemeszno,
Luks Top Wierzbięcice, KS Stal
Szczecin i KS Krotosz Krotoszyn. W pierwszym meczu KS
Krotosz pokonaał 6:0 drużynę z
Wierzbięcic, KS Stal Szczecin
wygrał 6:2 z TTS Trzemeszno.
W meczu o pierwsze miejsce
KS Krotosz zremisował 5:5 z
zawodnikami ze Szczecina, ale

wygrane sety 17: 18 zapewniły
drużynie KS Krotosz zwycięstwo. Mistrzem drużynowych
rozgrywek II ligi grupy I w
tenisie stołowym w sezonie
2013/2014 został zespół KS Krotosz Krotoszyn. Zespół KS Krotosz będzie reprezentował województwa zachodniopomorskie
i wielkopolskie w dwumeczu
barażowym z drużyną mistrza
województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego o wejście
do I ligi PZTS mężczyzn.

Artur Pauter. Zawodnicy podzieleni na kategorie wiekowe
ścigali się na dystansach od 50
do 200 metrów.
Podczas zawodów bardzo dobrze zaprezentował się Patryk
Gromski, zdobywając cztery
złote medale. Patryk został
uznany za najlepszego zawodnikiem w swojej kategorii
wiekowej. Cztery medale wywalczył również Miłosz Brdys,
który zajął II miejsce w klasyfikacji na najlepszego zawodnika
w swojej kategorii.
(włofig)

per, Marszałek Adam, Marszałek Krzysztof, Gromski Patryk,
Skrzypczak Mateusz, Czeszyk
Patryk, trener Maciej Parczyński
UKS Piast Krotoszyn:
Rocznik 2001: Grześkowiak
Wiktor, Fabiś Oskar,
Pestka Michał, Śnieciński Patryk, Trąbka Jan.
Trener Piotr Robakowski.
Rocznik 2003: Wałęsiak Wojtek, Kossmann
Wiktor, Ostój Bartek,
Czachorek Jakub, Głowacki Kacper, Bieliński
Jakub. Trener Cezary
Grenda

Medale zawodników KS Krotosz
Patryk Gromski:
I miejsce na 50m stylem klasycznym
I miejsce na 100m stylem klasycznym
I miejsce na 100m stylem dowolnym
I miejsce na 200m stylem dowolnym
Miłosz Brdys:
I miejsce na 100m stylem klasycznym
I miejsce na 100m stylem dowolnym
II miejsce na 50m stylem klasycznym
II miejsce na 50m stylem dowolnym
Kamil Klotzek:
III miejsce na 100m stylem motylkowym
III miejsce na 50m stylem grzbietowym
Artur Pauter: II miejsce na 50m stylem klasycznym
Julia Obecny: IV miejsce na 50m stylem
klasycznym
Wiktoria Mielcarek:
IV miejsce na 50m stylem motylkowym
IV miejsce na 50m stylem klasycznym
Natalia Wiatrak: V miejsce na 50m stylem
klasycznym
Dobrochna Figielek: VI miejsce na 100m
stylem grzbietowym
Julia Rozum: VI miejsce na 100m stylem
dowolnym

Zawody na święto LOK-u
nej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, z broni kulowej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz otwarte zawody strzeleckie. W
zmaganiach wzięło udział 18 drużyn
szkolnych oraz 86 zawodników, z czego 71 to uczniowie różnych szkół.
Wyniki, szkoły podstawowe
1. SP nr 3 Krotoszyn/Michał Olachowski, Jakub Ciesielski,
Damian Pospiech/ op Bernadeta Frąszczak
2. SP nr 4 Krotoszyn/Jacek Augustyniak, Jakub Radojewski,
Martyna Wasielak/ op Sławomir Kramarz
3. SP Orpiszew /Łukasz i Mateusz Kot,
Mateusz Lis/ op Łukasz
Rabenda.
Indywidualnie: 1. Monika Jadczak SP
1, 2. Damian Pospiech SP 3, 3. Martyna Wasielak SP 4

Gimnazja
1. Zespół Szkół w Orpiszewie /Bartosz
Binek, Marek Furman, Szymon Gościniak/op Łukasz Rabenda
2. Gim nr 2 Krotoszyn/Jakub Klauza,
Norbert Aleksandrzak, Patryk Kulawski/op Tomasz Klimek
3. Gim nr 1 Krotoszyn /Paweł Krawczyk, Michał Zimniak, Sebastian
Szulc/ op Wiesław Wciórka
Indywidualnie: 1. Norbert Aleksandrzak Gim 2, 2. Marek Furman, 3.
Bartosz Binek, obaj ZS Orpiszew
Szkoły ponadgimnazjalne
1. ZSP nr 2 /Martyna Marszałek, Bartosz Mencel, ominikDymarski/ op
Jacek
Krzekotowski
2. I LO Krotoszyn/Krzysztof Snela,
Błażej Jędrkowiak, Marcelin Ratajski/
op Edward Jokiel
3. ZSP Nowa Wieś /Kamil Kramarczyk, Konrad Witek, Kacper Wojciechowski/ op Jacek Krzekotowski

Indywidualnie kdw-10: 1. Dominik
Dymarski, 2. Martyna Marszałek oboj
z ZSP nr 2, 3. Krzysztof Snela LO
Indywidualnie ps-10: 1. Dominik Dymarski, 2. Bartosz Mencel obaj ZSP nr
2, 3. Błażej Jędrkowiak LO
Seniorzy
Kdw-10: 1. Krzysztof Turzański CSiR,
2. Maciej Hałas LOK Kobylin, 3. Jan
Maślaczyk CSiR
Ps -10: 1. Marek Król niez, 2. Robert
Wasielak, 3. Krzyszof Turzański obaj
CSiR
Prezes ZP LOK w Krotoszynie wręczył najlepszym drużynom dyplomy,
a najlepszym zawodnikom w każdej
grupie wiekowej pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane dzieki funduszom uzyskanym z Urzędu
Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w ramach ofert dla organizacji
pozarządowych .
Antoni Azgier
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Beniczanie na Marszu Żywych

gierskiego Sądu Najwyższego, 60 Ocalonych z Węgier,
Naczelni Rabini, 700 osobowa
delegacja węgierska przybyła
do Oświęcimia pociągiem z
Budapesztu.
Gimnazjaliści z Benic wspólnie z pozostałymi uczestnikami Marszu przeszli z
Auschwitz do Birkenau. Wyruszyli spod bramy „Arbeit
macht frei” w Drogę Śmierci,
by uczcić Dzień Pamięci Ofiar
Holokaustu – Yom HaShoah.
Wysłuchali część nazwisk z
1,5 miliona pomordowanych
dzieci. W KL Birkenau uczniowie wzięli udział w uroczystej ceremonii. Wysłuchali
przemówień
zaproszonych
gości oraz pieśni wykonanych po żydowsku i hebrajsku. Obejrzeli filmy o losie
Węgierskich Żydów podczas
Holokaustu, heroizmie Hanny
Szenes i Raulu Wallenbergu
– Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.
Jesteśmy dumni, że reprezentując naszą szkołę, Benice i
Krotoszyn mogliśmy wziąć
udział w Marszu Żywych, by
uczcić pamięć wszystkich ofiar
Holokaustu. Koszty przejazdu
uczestników Marszu pokryło
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Bogumiła Pawlik - Berek

fot. Izabela Bartoś

28 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Benicach wraz z opiekunami znaleźli się wśród polskich
szkół biorących udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu.
Organizatorkami
wyjazdu
były panie Bogumiła Pawlik
– Berek oraz Agnieszka Ryba,
które zgłosiły benickich gimnazjalistów do Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Organizatorem Marszu Żywych jest International March
of the Living. Marsz Żywych
ma miejsce w Jom Haszoa
(Dniu Zagłady), czyli Dniu
Upamiętnienia Holokaustu,
który zwykle przypada w 27
dniu miesiąca Nissan. Dzień
Upamiętnienia
Holokaustu
obchodzony jest na całym
świecie żydowskim, jako
dzień żałoby i pamięci o sześciu milionach Żydów zamordowanych przez nazistów w
czasie II wojny światowej.
Tegoroczny Marsz uczcił pamięć Ofiar deportacji i Zagłady węgierskich Żydów. W
Marszu wzięło udział ok. 10
000 uczestników z 50 krajów
świata. Do udziału w Marszu, MOTL zaprosił także ponad tysiąc polskich uczniów.
Wśród zaproszonych gości
znalazł się m.in. Prezydent
Węgier, przedstawiciele wę-
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3 maja uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, 8 maja (na zdjęciu) obchodziliśmy 69. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.
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Oficjalne otwarcie KrotoFESTU / scena
Zabawy z torem przeszkód – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krotoszyn / boisko przy SP 4
Występ taneczny przedszkolaków z Przedszkola nr 1 / scena
Występ taneczny przedszkolaków z Przedszkola nr 6 w piosenkach
Wiosenny rock’n’roll i Biedronka, Taniec klepany / scena
Występ dzieci zDomu Dziecka w Krośnicach / scena
Występ przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Kołłątajek / scena
Huśtawki na linach, tor z wykrywaczami metali – Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Krotoszyn / przy namiocie ZHP (koło siłowni zewnętrznej)
Konkurs rysunkowy “Moje miasto - mój świat”, animacje i zabawy / namiot SE Integracja
Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie
- Stowarzyszenie TERAZ Lutogniew / scena
Występ zespołu muzycznego GAMMA – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
na Parcelkach / scena
I Krotoszyńskie Igrzyska Przedszkolaków w Sumo - Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn
/ strefa malucha (koło placu zabaw)
Występ członków ZespołuŚpiewaczego działającego przy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kobiernie / scena
Finał II konkursu Piosenki Turystycznej i Biwakowej „Krotoszyńskie Trele” – PTTK
w Krotoszynie / scena
Inscenizacja przedstawienia pt. „Święto bajek” - Stowarzyszenie Przyjaciół ÓSEMKI / scena
Turniej minipiłki nożnej dla dzieci – Klub Sportowy ASTRA / boisko szkolne przy SP 4
Występ nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie / scena
Pokaz ratownictwa medycznego – Klub Motocyklowy Ignis Ardens, strażacy z PSP,
harcerze z Hufca ZHP Krotoszyn / plac przed SP 4
Występ taneczny i wokalny uczestników świetlicy - Stowarzyszenie Szansa / scena
Blok konkurencji sportowych na wesoło, zabawy z chustą Klanzy – Stowarzyszenie Szansa
/ strefa malucha (koło placu zabaw)
Zabawy i gry rekreacyjne – Stowarzyszenie RAZEM Krotoszyn / plac przed SP 4
Ogłoszenie wyników konkursu na rzeźbę z odpadów „Ekologiczny pojazd przyszłości”
– Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej / scena
Występ artystyczny uczniów / Społecznego Ogniska Muzycznego
- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne / scena
Minikabaret uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
pt. „O kobietach w piosence” / scena
Rozgrywki sportowe w piłce siatkowej – w rozgrywkach wezmą udział m.in.
członkowie Krotoszyńskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej, radni miejscy i powiatowi,
młodzi siatkarze z Krotoszyna / boisko przy SP 4
Występ taneczny członków zespołu Krotoszanie - Stowarzyszenie Miłośników
Zespołu Tańca Ludowego KROTOSZANIE / scena
Quiz z nagrodami dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu
wiedzy finansowej – partner imprezy Bank Zachodni WBK w Krotoszynie / scena
Pokaz stuntu przygotowany przez / Klub Motocyklowy Ignis Ardens
ul. Zdunowska (na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kołłątaja)
Taniec współczesny, koncert skrzypcowy, zespół muzyczny – muzyka współczesna
- Stowarzyszenie Copernicus / scena
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat metodą Kraina Baśni
(Joanna Kamińska-Leydy) / strefa malucha (przy placu zabaw)
Występ Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki / scena
Ogłoszenie wyników konkursów – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G4 / scena
Mecz piłki nożnej pn. „Razem wygramy z rakiem piersi” - księża kontra krotoszyńskie
Amazonki / boisko przy SP 4
Ogłoszenie wyników na Najlepsza Inicjatywę Lokalną 2013 – Urząd Miejski w Krotoszynie
i Centrum Koordynacyjno-Informacyjne / scena
Aukcja prac malarskich polskich artystów na rzecz krotoszyńskiego schroniska:
Stefania Śmiełowska, Maria Gardzielewicz-Dolata, Teresa Simińska-Usarewicz,
Justyna Pyrzyńska, Maria Romana Gierczyńska, Grażyna Rafałowicz, artysta plastyk
Bogusława Koszałka, Włodzimierz Kowaliński, Adam Myjak, Krystyna Sienkiewicz,
Weronika Węcławska-Lipowicz, Agnieszka Biegaj, Andrzej Gniotowski, Anna Pilch-Mikoda,
Igor Mikoda / scena
Ogłoszenie wyników loterii fantowej – Stowarzyszenie Famuła / scena
Teatr Ognia - Stowarzyszenie Copernicus / plac przed sceną
Pokaz walk rycerskich - Poczet Wierzbięty z Krotoszyna / plac przed sceną
Taniec z flagami – SE Integracja
scena
Koncert warszawskiego zespołu hip-hopowego RYMcerze - Stowarzyszenie Edukacyjne
Integracja / scena
Występ laureatów Krotoszyńskich Talentów (blok prowadzony przez Stowarzyszenie Twoja
Alternatywa) / scena
Koncert zespołu BuJamBi / scena
Występ Teatru Ognia Infernal - Stowarzyszenie Twoja Alternatywa / plac przed sceną
Zakończenie, podziękowanie / scena

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.), Monika MenzfeldCzubak. 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.



