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700-lecie Bożacina 

	 15	sierpnia	Bożacin	zaprasza	na	doroczny	festiwal	
plonów,	tym	razem	połaczony	z	obchodami	jubikleu-
szu	wsi.	Impreza	rozpoczyna	się	o	godz.	13.00	mszą	
polową	przy	Domu	Rolnika,	potem	goście	przejdą	pod	
grzybek	na	boisku	przy	ulicy	Benickiej.	Imprezie	to-
warzyszą	wystawy	prac	konkursowych	i	okolicznoś-
ciowych,	 promocja	 książki	 „Stary	 i	 nowy	Bożacin”,	
stoiska	 profilaktyki	 zdrowia,	 dmuchany	 zamek	 dla	
dzieci,	 przejażdżki	 bryczką,	 gastronomia,	 loty	 heli-
kopterem.	Godzinowy	program	imprezy	na	stronie	2.	

Rewitalizacja centrum miasta trwa. 
Krotoszyn zajął 10. miejsce w kraju w niezależnym rankingu Rzeczpospolitej. Informacja o rankingu na stronie 3.

	 4	lipca	na	kręgielni	w	budynku	“Wodnika”	odby-
ły	 się	 zawody	bowlingowe	pn.	 „Rada	osiedla	kontra	
mieszkańcy”,	 zorganizowane	 przez	Radę	Osiedla	 nr	
9	w	Krotoszynie	pod	przewodnictwem	 Janusza	Pie-
runka.	Frekwencja	dopisała,	a	zawody	wygrali	miesz-
kańcy.	Honor	Rady	Osiedla	obronił	przewodniczący,	
zdobywając	największą	liczbę	punktów.	Rada	Osiedla	
serdecznie	dziękuje	wszystkim	uczestnikom	za	przy-
bycie	i	wspaniałą	zabawę.																	Monika Strakulska

Kregle osiedlowe

	 28	czerwca	Kurkowe	Bractwo	Strzeleckie	w	Krotoszy-
nie	świętowało	intronizację	nowego	króla.	Uroczystość	
odbyła	się	w	trakcie	mszy	w	kościółku	św.św.	Fabiana	i	
Sebastiana.	Królem	Kurkowym	A.D.	2014	został	Stani-
sław	Paterek,	Marszałkiem	-	Marian	Jankowski	a	Ryce-
rzem	-	Bożena	Dobras.	Po	mszy	uczestnicy	uroczystości	
spotkali	się	na	strzelnicy	kurkowej,	gdzie	nowo	wybrani	
odebrali	gratulacje.	Potem	odbył	się	turniej	strzelecki,	ce-
lowano	m.in.	do	nowych	tarcz:	Intronizacyjnej,	Marszał-
ka	i	Rycerza.								                                                                       (eliz)

Krol  kurkowy  A.D. 2014`
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	 27.	 Zlot	 Motocykli	 Ciężkich	
i	 Weteranów	 „Oldtimers”	 odbę-
dzie	się	w	dniach	22	–	24	sierpnia	
na	Błoniu	w	Krotoszynie.	Jak	co	
roku	latem	zjadą	do	naszego	mia-
sta	właściciele	i	właścicielki	mo-
tocykli	 ciężkich	 i	 zabytkowych.	
W	związku	z	dużym	zaintereso-
waniem	uczestników	organizato-
rzy	wprowadzili	nowy	regulamin	
zlotu	oraz	ograniczenia	sprzęto-
we	–	w	zlocie	nie	mogą	uczest-
niczyć	 pojazdy	 o	 pojemności	
silnika	mniejszej	 niż	600	cm3.	
Ograniczenie	 nie	 dotyczy	 cho-
perów	 i	 motocykli	 turystycz-
nych	oraz	pojazdów	mających	co	
najmniej	25	lat	(weteranów).	Na	
teren	zlotu	nie	będą	też	wpusz-
czani	 posiadacze	 samochodów,	
quadów,	 motorowerów,	 skute-
rów	oraz	osoby	piesze.	Z	regu-
laminem	 można	 się	 zapoznać	
na	 stronie	 klubu	 „Oldtimers”.	
Nowe	zasady	mają	na	celu	ogra-
niczenie	liczby	uczestników	do	
1000	i	zapewnienie	bezpieczeń-
stwa	uczestnikom.		
	 Motocykliści	 będą	 przyjmo-
wani	na	teren	obozowiska	w	pią-
tek	po	południu.	W	sobotę	przed	
południem	odbędzie	się	najistot-
niejsza	 dla	mieszkańców	miasta	

część	 zjazdu	 motocyklowego	
–	paradny	przejazd	ryczących	ru-
maków	po	Krotoszynie	i	okolicy.	
Finał	 popisowego	 przejazdu	 za-
planowano	 na	 placu	 Targowym,	
gdzie	obejrzymy	zlotowe	maszy-
ny	 i	 wybierzemy	 najładniejszą	
spośród	nich.		Organizatorzy	za-
planowali	 dla	 uczestników	 zlotu	
liczne	konkurencje	sprawnościo-

we	i	koncerty,	min.	Róże	Europy.	
Garash,	Szerszeń	i	inne.
	 W	niedzielą	przed	południem	
zlot	dobiegnie	końca,	motocykli-
ści	rozjadą	się	do	domów.							
                                                 (eliz)

Od 9 sierpnia Muzeum Regionalne im. H. 
Ławniczaka w Krotoszynie zaprasza na 
dwie wystawy fotograficzne, w ramach 
obchodów 25-lecia Wolności i 10-lecia 
Polskiego Związku Sumo. Ekspozycja pn. 
Bohaterowie Wolności – ludzie walki, pra-
cy, modlitwy prezentuje 24 osoby zasłu-
żone dla budowania demokracji w Polsce. 
Ekspozycja pn. Pierwszy obywatel drugiej 
Japonii poświęcona została Japończykowi 
Yoshidzie Umeda, zmarłemu przed dwoma 
laty działaczowi opozycji demokratycznej w 
Polsce.

15 sierpnia w Bożacinie – festiwal dożynko-
wy połączony z obchodami 700-lecia wsi. 
Godz. 13.00 – msza polowa koło Domu 
Rolnika; godz. 14.15 – powitanie gości (boi-
sko sportowe, ul. Benicka), 14.30 – występy 
dożynkowe dzieci i zespołów ludowych; 
godz. 15.30 – jubileuszowe przemówienia i 
odznaczenia; godz. 16.00 występy: Poczet 
Wierzbięty z Krotoszyna, „Helka” z Rozdra-
żewa, Kapela z Klina, solistki Ola i Gosia; 
godz. 18.00 – finał konkursu o „Róża Bur-
mistrza”; godz. 19.00 – wystepy: Duo Fenix 
– Dwa Fyniki; godz. 20.00 – zabawa tanecz-
na z „Kurieriem”. 

20 września na trasę wyruszy po raz 7. 
Krotoszyńska Setka Rowerowa. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 11 września w biurze 
PTTK, Krotoszyn, Mały Rynek 1, także po-
cztą elektroniczną (opttk.krotoszyn@gmail.
com) z potwierdzeniem przelanej opłaty. 
Na kolarską wyprawę zapraszają: Oddział 
PTTK w Krotoszynie, Oddziałowa Komisja 
Turystyki Kolarskiej, Klub Turystyki Rowe-
rowej „PELETON”.  Rajd jest organizowany 
przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskie-
go oraz Starostwa Powiatowego. 

22 sierpnia w galerii Refektarz zagra Pino 
Feola, znakomity gitarzysta klasyczny wło-
skiego pochodzenia. Ceniony jest przede 
wszystkim za wspaniałe interpretacje mu-
zyki hiszpańskiego kompozytora Isaaca 
Albéniza. Wstęp wolny. 

23 sierpnia odbęda się IX Mistrzostwa Ziemi 
Krotoszyńskiej w Siatkówce Plażowej. Zapa-
rasza na nie Krotoszyńskie Towarzystwo Piłki 
Siatkowej. Możliwość noclegu za około 30 zł od 
osoby. Organizatorzy proszą o potwierdzenie 
udziału w mistrzostwach - zapisy do 18 sierp-
nia, tel. 602-851-304 lub e-mail: kkrzysztof59@
wp.pl

6 września o godz. 18.00 KOK zaprasza do 
kina na pierwsze przedstawienie z cyklu Teatr 
Polska. Będzie to „Brzydkie kaczątko”. Bilety w 
cenie 10 zł w kasie KOK pod koniec sierpnia. 
Wkrótce w sprzedaży również karnety na 9 
spektakli krotoszyńskich Teatr Polska 2014  
oraz koncert Katarzyny Groniec, 23 listopada 
br. Cena karnetu wzniesie 50 zł. 

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

Zlot warczących maszyn w sierpniu

	 Urząd	 Skarbowy	 w	 Kroto-
szynie	 przypomina	 o	 kampa-
nii	 Ministerstwa	 Finansów	 pt.	
Weź	Paragon.		Urzędnicy	przy-
pominają,	 że	 biorąc	 paragon,	
ułatwiamy	sobie	złożenie	rekla-
macji	 i	 zyskujemy	 możliwość	
porównania	cen	oraz	pewność,	
że	 nie	 zostaliśmy	 oszukani.	
Poza	 tym	mamy	 gwarancję	 na	
to,	że	wspieramy	uczciwą	kon-
kurencję,	 zmniejszamy	 szarą	
strefę	i	zyskujemy	pewność,	że	
zapłacony	przez	nas	w	cenie	to-
waru	 czy	 usługi	 podatek	 trafi	
do	budżetu	państwa.	Pracowni-
cy	urzędów	kontroli	skarbowej,	
izb	 skarbowych	 oraz	 urzędów	
skarbowych	 prowadzą	 działa-

nia	 kontrolne	 ewidencjonowa-
nia	 obrotów	 przez	 stosowanie	
kas.	Przypominają,	 że	w	przy-
padku	 uzyskania	 informacji	
o	 nieuczciwych	 działaniach	
przedsiębiorców,	 niezgodnych	
z	przepisami	prawa	podatkowe-
go,	powinniśmy	zgłosić	zdarze-
nie	do	urzędu	skarbowego.
W	 Urzędzie	 Skarbowym	 w	
Krotoszynie	 przygotowano	
stanowiska	eksperckie	oraz	nu-
mery	 kontaktowe,	 pod	 który-
mi	 pracownicy	 jednostki	 będą	
przyjmowali	 zgłoszenia	 bądź	
zalecali	działania	prewencyjne:	
62	725	19	13,	62	725	19	87	lub	
us3013@wp.mofnet.gov.pl

Weź paragon

	 Fundacja	Dworek	 Skórzew-
ski	zaprasza	do	konkursu	foto-
graficznego	„Senior	w	obiekty-
wie	i	za	obiektywem”.
	 Fundacja	 ta	 jest	 organiza-
cją	 pozarządową	
zajmującą	 się	
m.in.	 tworze-
niem	 warunków	
do	zamieszkania,	
opieki	 i	 spokoj-
nego	 życia	 oso-
bom	 starszym	 o	
różnym	 stopniu	
niepełnospraw-
ności,	 ze	 scho-
rzeniami	 wieku	
podeszłego,	 oso-
bom	 samotnym,	
a	 także	 poma-
ganiem	 osobom	
kształcącym	 się	 w	 kierunkach	
realizujących	 podstawowe	 cele	
Fundacji.	
	 Celem	 konkursu	 jest	 inte-
gracja	 środowiska	 seniorów,	 a	
także	 organizacji,	 instytucji	 i	
osób	 zajmujących	 się	 osobami	
starszymi,	 rozwijanie	 wrażli-
wości	 artystycznej	 seniorów	
i	 zwrócenie	 uwagi	 szerszych	
środowisk	na	sprawy,	życie	i	los	

osób	starszych.		
	 Konkurs	 odbywa	 się	 w	
dwóch	kategoriach:
	 Senior	w	obiektywie	-	obej-
muje	 prace,	 których	 autorem	

może	 być	 kaZdy,	
kto	ukończył	18	lat,	
a	 ich	 tematem	 są	
osoby	starsze.
	 Senior	 za	
obiektywem	 –„Naj-
ważniejsze	dla	mnie	
jest/są...”	 obejmuje	
prace	 wykonane	
przez	 seniorów,	 a	
których	 tematem	
są	 ludzie,	 zaintere-
sowanie,	 pasje	 lub	
inne	 tematy	aktual-
nie	najważniejsze	w	
życiu	seniora

	 Regulamin	i	formularz	zgło-
szeniowy	 dostepny	 na	 stronie	
internetowej	 www.fundacja-
dworekskorzewski.pl	
	 Prace	należy	nadsyłać	do	30	
września	 2014	 roku	 na	 adres	
Fundacja	 Dworek	 Skórzewski	
ul.	Poznańska	6,	60-185	Skórze-
wo	lub	e-mail	dworekskorzew-
ski@gmail.com	

	 Hasło	10.	przeglądu	“Senior	
z	 inicjatywą”	–	 organizowane-
go	przez	Polski	Związek	Eme-
rytów	 Rencistów	 i	 Inwalidów	
Oddział	Rejonowy	w	Krotoszy-
nie	 oraz	 Powiatowe	 Centrum	
Pomocy	Rodzinie	w	Krotoszy-
nie	-	brzmi:	“Chociaż	głowa	si-
wieje,	serce	się	nie	starzeje”.

Harmonogram przeglądu
-	17	września	o	godz.	16.00	na	
Małym	Rynku	-	happening.	W	
programie	m.in.	występy	senio-
rów,	konkursy	i	zabawy	np.	ka-
raoke	oraz	konkurs	na	najlepszy	
strój	z	lat	siedemdziesiątych.
-18	września	o	godz.	11	w	Kro-
toszyńskiej	Bibliotece	Publicz-
nej	-	konferencja	naukowa.
-19	 września	 o	 godz.	 10.00	 w	
kinie	 Przedwiośnie	 -	 Przegląd	
Twórczości	 Artystycznej.	 W	
ramach	 przeglądu	 -	 występy	
sceniczne:	piosenka,	formy	ka-
baretowe	 i	 teatralne,	 recytacja,	
instrumentaliści	
-	 wystawa	 prac:	 rękodzielni-

ctwo,	 np.	 hafty,	 prace	 szydeł-
kowe,	 malarstwo,	 biżuteria	
ręcznie	 robiona,	 inne	 formy	
artystyczne;	 natura	 leczy	 np.	
nalewki	 zdrowotne,	 herbatki	 i	
soki,	maści,	 inne	medykamen-
ty.	
	 Do	 11	 września	 można	 się	
zgłaszać	 wystepy	 oraz	 prace	
wystawiennicze	 do	 przeglądu.	
Zgłoszenia	przyjmuje	Powiato-
we	Centrum	Pomocy	Rodzinie	
w	 Krotoszynie,	 ul.	 Młyńska	
2d/1.	 Informacji	 udziela	 Wio-
leta	Włodarczyk,	tel.	62	722	88	
91,	62	722	88	92.	Liczba	miejsc	
ograniczona	 -	 decyduje	 kolej-
ność	zgłoszeń.
	 W	 przeglądzie	 mogą	 brać	
udział	seniorzy	z	powiatu	kro-
toszyńskiego,	 jarocińskiego,	
gostyńskiego,	rawickiego	i	ple-
szewskiego.
	 Projekt	 odbywa	 się	 pod	pa-
tronatem	Marszałka	Wojewódz-
twa	 Wielkopolskiego,	 Starosty	
Krotoszyńskiego	 i	 Burmistrza	
Krotoszyna.

Głowa siwieje, serce...

	 W	Krotoszyńskiej	 Bibliote-
ce	Publicznej	w	lipcu	i	sierpniu	
można	 oglądać	 wystawę	 prac	
plastycznych	 uczniów	 Zespołu	
Szkół	 nr	 3	 w	
Krotoszynie	
pt.	 „Na	 gra-
nicy	 jawy	 i	
snu”.
	 Prace	 wy-
konane	 na	
zajęciach	 z	
plastyki	 są	
efektem	 po-
s z u k i w a ń	
wypowiedzi	
artystycznej	 i	próbą	wyrażenia	
przeżyć	 emocjonalnych.		 Uka-
zują	 świat	pomiędzy	wyobraź-
nią	 a	 rzeczywistością.	 Kolek-

cja	 prac	 to	 grafiki	 –	 linoryty	
ukazujące	 architekturę	 Kroto-
szyna,	 surrealistyczną	 wizję	
świata,	portrety	w	rysunku	wa-

lorowym,	 zasto-
sowanie	 barw	
złamanych	 w	
malarstwie,	zbio-
ry	 ilustrowanych	
wierszy,	zakładki	
do	 książek	 oraz	
prace	o	różnej	te-
matyce.
	 Prace	 pla-
styczne	powstały	
w	 pracowni	 pla-

stycznej	 pod	 kierunkiem	 pani	
Izabeli	Serafiniak.

Izabela Serafiniak

Na granicy snu

Konkurs fotograficzny

fot
. M

ar
len

a N
ab

zd
yk

fot
. M

on
ika

 M
en

zfe
ld-

Cz
ub

ak

Dwie spośród wielu eksponowanych 
prac.
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Z pytań do burmistrza
Kolejny rok z rzędu roboty budow-
lane wykonywane są przy dyżurują-
cym przedszkolu, nie ma gdzie par-
kować. Czy mam dziecko trzyletnie 
wyrzucać na ulicy czy zatrzymywać 
auto awaryjnie na pasie ruchu lub 
blokować komuś wyjazd z posesji? 
Może ewentualny za to mandat prze-
ślę do władz do zapłaty?	Nie	prowa-
dziliśmy	robót	drogowych,	o	których	
Pani	pisze.	Z	tego,	co	udało	się	nam	
ustalić,	prowadziła	je	prywatna	firma	
telekomunikacyjna	na	zlecenie	firmy	
mieszczącej	się	przy	ulicy	Łąkowej.	

Kiedy był pan ostatnio na meczu 
Astry Krotoszyn? Z tego co wiem, 
odbiera Pan klubowi pieniądze na 
niemal wszystko. Klub boryka się w 
okręgówce, a w ligach, wyżej wystę-
pują zespoły z wiosek m.in. z Pępo-
wa, który niemal w całości finanso-
wany jest ze środków gminnych.  
Serdecznie	zapraszam	do	krotoszyń-
skiego	ratusza,	gdzie	pracownik	Wy-
działu	Oświaty	i	Spraw	Społecznych	
wyjaśni	Panu	wszelkie	formy	i	moż-
liwości	 wspierania	 krotoszyńskiego	
sportu,	w	tym	piłki	nożnej.	Z	pytania	
wynika,	że	nie	jest	Pan	zorientowany	
w	zasadach	dofinansowania	szeroko	
rozumianej	 kultury	 fizycznej	 przez	
nasz	samorząd.	

Przydałby się jakiś wyścig rowero-
wy wokół powiatu krotoszyńskiego, 
podobny do Poznan Bike Challen-
ge. Mamy tylu rowerzystów, chęt-
nych nie brakowałoby. Realizacją	
tego	typu	przedsięwzięć	sportowych	
zajmują	 się	 głównie	 stowarzyszenia	
i	 instytucje,	 czyli	 kluby	 sportowe,	
uczniowskie	 kluby	 sportowe	 oraz	
inne	 organizacje	 pozarządowe.	 Jeśli	
któryś	z	 tych	podmiotów	zwróci	się	
o	pomoc	w	zorganizowaniu	wyścigu	
kolarskiego,	nie	widzę	przeszkód	we	
wsparciu	takiego	pomysłu.	
 
Odnośnie placu zabaw na osiedlu 
Korczaka - znajduje się tam duży te-
ren między blokami, który prosi się 
o modernizację. Czy budżet miasta 
przewiduje wyposażenie placu za-
baw w ogrodzenie, nowe huśtawki... 
Jeśli nie, to co musimy zrobić, by 
ten plac został wpisany do budżetu? 
Zgadzam	 się,	 na	 tak	 dużym	osiedlu	
mieszka	 dużo	 dzieci,	 które	 na	 pew-
no	 chętnie	 skorzystałyby	 z	 ładnego	
i	 bezpiecznego	 placu	 zabaw,	 dziwi	
mnie	 postawa	 właściciela	 terenu,	
czyli	 Krotoszyńskiej	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej.	 Samorząd	 gminy	
nie	 może	 przeznaczyć	 pieniędzy	
publicznych	 na	 tereny	 prywatne,	 w	
tym	przypadku	na	teren	należący	do	
Spółdzielni	 Mieszkaniowej.	 Propo-
nuję	 temat	przedstawić	w	piśmie	do	
zarządu	spółdzielni,	który	decyduje	o	
podziale	Państwa	pieniędzy.	

Błonie to nasza ostoja odpoczynku. 
Czy byłaby możliwość ustawienia 
ładnych ławek tym w pięknym rejo-
nie? Obecne stoją przy dość ruchli-
wej drodze od strony Stawnej i Wiś-
niowej, ich stan jest marny. Ławki 
od strony „Relaksu” są zwykle zajęte 
przez wędkarzy. Malowanie starych, 
obecnych ławek farbą olejną to po-
rażka, to szkaradztwo z PRL-u. 
Obecnie	przygotowywana	jest	doku-
mentacja	 budowlana	 i	 wykonawcza	
ośrodka	 rekreacyjno-wypoczynko-
wego	na	Błoniu.	Projekt	realizowany	
jest	już	przez	drugą	firmę,	problemy	
z	 pierwszą	 firmą	 przeciągnęły	 rea-
lizację	 zadania	w	 czasie	 o	 prawie	 2	
lata.	 Nowy	 projekt	 określi	 miejsca	
odpoczynku	i	relaksu	z	uwzględnie-
niem	ławek.	Nowe	ławki	zamontowa-
ne	zostaną	dopiero	w	lipcu	2015	roku,	
ich	lokalizacja	zmieni	się	ze	względu	
na	 ścieżkę	 rowerowo-pieszą.	 Nieza-
leżnie	 od	 naszych	 planów	 dyrektor	
CSiR	WODNIK	 planuje	 w	 sierpniu	
ustawienie	6	nowych	ławek	od	strony	
placu	zabaw	i	plaży.	

	 Krotoszyn	zajął	 10.	miejsce	
w	 rankingu	 najlepszych	 samo-
rządów	 organizowanym	 przez	
Rzeczpospol it ą ,	
w	 kategorii	 gmin	
miejskich	 i	 miej-
sko-wiejskich.	 W	
minionym	 roku	
mieliśmy	 miejsce	
11.
	 W	 rankingu	
i n nowacy jnośc i	
samorządów,	 przy-
gotowanym	 przez	
tę	 samą	 redakcję,	
uplasowaliśmy	 się	
na	miejscu	4.
W	 rankingu	 naj-
większych	inwesty-
cji	(tutaj	oceniano	bez	podziału	
na	 wieksze	 i	 mniejsze	 miasta)	
nasze	 “Uporządkowanie	 go-
spodarki	 wodno-ściekowej”	
etap	 II	 zajęło	 miejsce	 128.	 w	
kraju.	W	uzupełnieniu	do	 tego	
zestawienia,	 na	 liście	 miast	 z	
najwiekszymi	 inwestycjami,	
Krotoszyn	 zajął	 49.	 miejsce.	
Różnica	wynika	z	tego,	że	duże	
miasta	 prowadzą	 po	 kilka,	 a	
nawet	kilkanaście	inwestycji	w	
tym	samym	czasie.
	 Uroczyste	 ogłoszenie	 wy-
ników	 miało	 miejsce	 14	 lipca	
w	Warszawie	 na	 gali	 zorgani-
zowanej	 przez	Rzeczpospolitą.	
Miejsce	-	budynek	Ufficio	Pri-
mo	 przy	 ulicy	 Wspólnej.		 Dy-

plom	 odebrał	 burmistrz	 Julian	
Jokś.	 Przypomnijmy	 zasady	
Rankingu	Samorządów	Rzecz-

pospolitej:	 Do	
wstępnej	 oceny	
kapituła	 rankin-
gu	sięga	po	dane	
z	 Ministerstwa	
Finansów	 i	 ana-
lizuje	 te	 infor-
macje	 z	 podzia-
łem	 na	 ustalone	
przez	 siebie	 ka-
tegorie	 miast.	
Kapituła	 ocenia	
m.in.	wzrost	wy-
datków	majątko-
wych,	 wartość	
p o z y s k a n y c h	

w	 latch	 2010	 –	 2013	 środków	
unijnych	w	przeliczeniu	na	jed-
nego	 mieszkańca,	 wydatki	 na	
administrację,	 wzrost	 docho-
dów	 własnych,	 nakłady	 inwe-
stycyjne	 i	 wzrost	 zadłużenia,	
transport	 i	 łącznośc,	 ochronę	
środowiska.	Do	drugiego	etapu	
w	naszej	kategorii,	gmin	miej-
sko-wiejskich,	 przeszło	 250	
miast.	 Krotoszyn	 zajął	 wśród	
nich	miejsce	10.		
	 Trzy	 tygodnie	 wcześniej	
burmistrz	Julian	Jokś	otrzymał	
drugie	miejsce	w	kategorii	wło-
darzy	 gmin	 miejsko-wiejskich	
w	 rankingu	 Dziennika	 Gazeta	
Prawna.																		               (eliz)

	 W	 kwietniu	 br.	 ruszyły	 ro-
boty	związane	z	budowa	nowej	
hali	 sportowej	 przy	 Zespole	
Szkół	 nr	 3	 w	 Krotoszynie.	 W	
pierwszym	 rzędzie	 wykona-
no	wyjazd	 z	 placu	 budowy	 na	
ulicę	 Koźmińskią	 wraz	 z	 dro-
gę	tymczasową	z	płyt.	W	maju	
i	 czerwcu	 rozebrana	 została	
nawierzchnia	 przy	 budynku	
szkoły,	 wycięto	 także	 drze-
wa.	 Następnie	 zdemontowano	
stolarkę	 i	 parkiet	 w	 starej	 sali	
gimnastycznej	 i	 łączniku,	 po	
czym	 wyburzona	 została	 sala	
gimnastyczna.	Wykonawca	 in-
westycji	 przystąpił	 również	 do	
likwidacją	stacji	trafo	i	ustawił	
nową	stację	transformatorową.	
	 Obecnie	 prowadzone	 są	 ro-

boty	 ziemne	 na	 terenie	 przy-
szłej	 hali,	 wykonywana	 jest	
także	tam	ława	fundamentowa.	
Po	 zakończeniu	 roku	 szkol-
nego	 ekipa	 budowlana	 weszła	
do	 budynku	 głównego	 szkoły	
i	 rozpoczęła	 tam	 roboty	 zwią-
zane	 z	 modernizacją	 obiektu,	
tj.	 wymianę	 stolarki	 okiennej,	
instalacji	 elektrycznej	 i	 remont	
sanitariatów.	Prace	w	budynku	
prowadzone	 są	 w	 taki	 sposób,	
aby	 szkoła	 mogła	 rozpocząć	
zajęcia	 lekcyjne	 z	 początkiem	
września.
	 Umowę	z	wykonawcą	robót,	
firmą	 PRE-FABRYKAT	 Sp.	 z	
o.o.	 z	Miłkowa	koło	Karpacza,	
gmina	podpisała	3	kwietnia	br.		
Wartość	umowy	opiewa	na	16,5	

mln	 złotych	 brutto.	 Zakończe-
nie	 robót	 przewidziano	 na	 30	
czerwca	2015	r.
	 W	skład	inwestycji	wchodzi	
remont	i	przebudowa	szkolnych	
pomieszczeń,	 termomoderni-
zacja,	wymiana	 instalacji	 elek-
trycznej,	c.o.	i	wodno-kanaliza-
cyjnej.	 Kluczowym	 zadaniem	
jest	 rozbiórka	 sali	 gimnastycz-
nej	i	budowa	hali	sportowo-wi-
dowiskowej	wraz	z	zagospoda-

rowaniem	 terenu,	 m.in.	 droga	
wewnętrzną,	 parkingami,	 pla-
cem	rekreacyjnym	oraz	 terena-
mi	 zielonymi.	 Budynek	 nowej	
sali	będzie	dwukondygnacyjny,	
o	 wym.	 45m	 na	 53m.	 Oprócz	
głównej	sali	sportowej	z	trybu-
nami	 pomieści	 dwie	 mniejsze	
sale	 wielofunkcyjne,	 szatnie,	
węzły	sanitarne,	salę	konferen-
cyjną	i	pomieszczenia	zaplecza.
                                          (red)

	 Uroczysta	 sesja	 miejska	
poświęcona	 nadaniom	 hono-
rowych	 tytułów	 odbyła	 się	 25	
lipca	o	godz.	10.00	w	sali	ratu-
szowej.
	 Gośćmi	spotkania	byli	człon-
kowie	 towarzystw	 przyjaźni	
polsko-francuskiej	 z	Krotoszy-
na	oraz	z	Fontenay	le	Comte.		
	 Celem	sesji	było	nadanie	ty-
tułów	 mieszkańcom	 Fontenay,	
zaangażowanym	w	działalność	
towarzystwa	 przyjaźni,	 którzy	
przysłużyli	 się	współpracy	na-

szych	 miast.	 Rada	 Miejska	 w	
Krotoszynie	 przyznała	 tytuł	
Honorowy	 Obywatel	 Kroto-
szyna	 panu	 Jacky’emu	 Bertin,	
natomiast	 tytuł	 Zasłużony	 dla	
Krotoszyna	pani	Marii	Treutler	
oraz	 panu	 Włodzimierzowi	
Treutlerowi.
	 Dyplomy	z	nadaniami	wrę-
czali	Francuzom	przewodniczą-
ca	 rady	miejskiej	 Zofia	 Jamka	
oraz	burmistrz	Krotoszyna	 Ju-
lian	Jokś.																													(eliz)

	 Gmina	 Krotoszyn	 prowadzi	
budowę	dróg:	w	Benicach	ulicy	
Krzywej,	w	Chwaliszewie	ulicy	
Słonecznej	w	Chwalisze-
wie	oraz	w	Lutogniewie	
ulicy	Kościelnej.	
	 Wykonawcy	 ro-
bót	 zostali	 wyłonieni	
w	 drodze	 przetargów.	
Prace	 w	 Benicach	 pro-
wadzi	 Przedsiębiorstwo	
Budowlano-Handlowe	
MARZYŃSKI	Sp.	z	o.o.	
z	 Jarocina.	Zakończenie	
robót	 planowane	 jest	 do	
30	lipca	br.	Do	połowy	sierpnia	
potrwają	 prace	 na	 Słonecznej	
w	 Chwaliszewie	 prowadzone	
przez	 Przedsiębiorstwo	 Drogo-
we	 DROGBUD-OSTRÓW	 Sp.	
z	o.o.	z	Ostrowa	Wlkp.	Odcinek	
ul.	 Kościelnej	 w	 Chwaliszewie	

buduje	 firma	 Gembiak-Miksta-
cki	Sp.j.	z	Krotoszyna.	Na	reali-
zację	ma	czas	do	25	sierpnia	br.

	 Wszystkie	 trzy	 drogi	 są	 bu-
dowane	 z	 dofinansowaniem	 z	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 w	
formie	dotacji	celowej	na	budo-
wę	(przebudowę)	dróg	dojazdo-
wych	do	gruntów	rolnych.	(mm)
 

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w 
naszym kraju. W tym roku mija 56 lat, odkąd Polski Czerwony Krzyż 
rozpoczął działalność na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa.  
Podobnie jak w latach wcześniejszych Polski Czerwony Krzyż wraz ze 
służbą krwi organizuje akcję poboru krwi.  XV Akcja Poboru Krwi od-
będzie się 17 sierpnia 2014 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 przy 
kościele pw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Zebrana krew zostanie 
przekazana do szpitali, na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.    (pck)

Rośnie nowa hala

Burmistrz drugi, 
Krotoszyn dziesiąty w kraju

Uroczysta sesja w Ratuszu

Drogi wiejskie z dofinansowaniem

Potrzebna krew Na zdjęciu: Ulica Krzywa w trakcie robót ziemnych
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w	 Świnoujściua,	 przeprawiali	
się	 promem	 i	 weszli	 na	 naj-
wyższą	polską	latarnię	morską	
Fort	Gerharda.	W	Kołobrzegu	
spacerowali	 po	 promenadzie,	
widzieli	 pomnik	 zaślubin	 z	
morzem,	 zwiedzili	 Muzeum	
Oręża	 Polskiego	 i	 bazylikę	
Najświętszej	 Marii	 Panny.	 W	
Dziwnowie	 zobaczyli	 aleję	
Gwiazd	 Sportu,	 w	 Pustkowie	

–	 replikę	 krzyża	 z	 Giewontu.	
W	 Trzęsaczu	 zainteresowało	
ich	Multimedialne	Muzeum	na	
15	 Południku	 i	 zwiedzali	 rui-
ny	kościoła	na	krawędzi	klifu.	
Dwa	dni	poświęcono	na	zwie-
dzanie	 Międzyzdrojów,	 gdzie	
czekały	 ich	 liczne	 atrakcje:	
zagroda	 żubrów,	 Muzeum	 Fi-
gur	Woskowych,	 Planetarium,	
Oceanarium,	 kino	 7D,	 rejs	

statkiem,	aleja	Gwiazd.	Podzi-
wiali	piękno	wyspy	Wolin:	je-
zioro	Wicko,	 turkusową	wodę	
jeziora	 w	 Wapnicy,	 zwiedzili	
bunkier	 V3	 oraz	 punkt	 wido-
kowy	Zielonka.	
	 Podczas	 pobytu	 w	 Wiseł-
ce	 dzieci	 korzystały	 z	 kąpieli	
morskich	 pod	 okiem	 ratow-
nika,	 grały	 na	 plaży	 w	 piłkę,	
budowały	 zamki	 z	 piasku.	Na	
terenie	 ośrodka	 odbyło	 się	
spotkanie	 z	 magikiem-ilu-
zjonistą,	 dyskoteka,	 „chrzest	
kotów”	 i	 ognisko.	 W	 drodze	
powrotnej	do	domu	zatrzyma-
no	 się	 w	 Poznaniu	 na	 filmie	
„Gang	Wiewióra”.
	 Dzieci	uczestniczące	w	ko-
loniach	serdecznie	dziękują	za	
organizację	obozu	ks.	Piotrowi,	
ks.	Maciejowi	i	kl.	Łukaszowi	
oraz	wychowawcom	za	opiekę	
oraz	niezapomniany	czas.	
Wyjazd	edukacyjny	do	Wiseł-
ki	 odbył	 się	m.	 in.	 dzięki	 do-
finansowaniu	Miasta	 i	Gminy	
Krotoszyn	w	 ramach	otwarte-
go	konkursu	ofert.	

Małgorzata Wałęsiak

	 W	drodze	nad	grupa	zatrzy-
mała	się	w	Świebodzinie,	gdzie	
dzieci	 zobaczyły	 największą	
na	 świecie	 figurę	 Chrystusa	
Króla.	 Jej	 wysokość	 wynosi	
36	m.	Tam	zostali	bardzo	miło	
powitani	przez	ks.	proboszcza	
parafii	 Miłosierdzia	 Bożego,	
wzięli	udział	we	mszy	św.	oraz	
obejrzeli	prezentację	multime-
dialną	o	historii	parafii	i	figu-
ry.		Po	południu	krotoszynianie	
dojechali	 do	 ośrodka	 „Bielik”	
w	Wisełce.	Obiekt	 jest	wypo-
sażony	 w	 2	 baseny,	 2	 korty	
tenisowe,	ściankę	wspinaczko-
wą,	 boiska	 do	 piłki	 siatkowej	
plażowej	i	piłki	nożnej.	
	 Ze	względu	na	liczne	atrak-
cje,	 harmonogram	 pobytu	 był	

bardzo	 napięty.	 Pobudka	 była	
o	godz.	7.00,	ale	niektóre	oso-
by	wstawały	wcześniej,	by	po-
biegać	 z	 opiekunem	 po	 plaży.	
Rano	 odbywała	 się	 gimnasty-
ka,	 potem	 msza	 św.	 koncele-
browana	przez	ks.	Piotra	 i	 ks.	
Macieja,	do	której	służyli	nasi	
ministranci,	a	młodzież	kroto-
szyńska	 śpiewała	 z	 kl.	 Łuka-
szem.
	 Kilkudniowy	 pobyt	 nad	
morzem	 był	 okazją	 do	 inten-
sywnego	 poznawania	 Wisełki	
oraz	 wielu	 okolicznych	 miej-
scowści.	 Obozowicze	 oglądali	
wydmy,	 latarnię	 Kikut	 oraz	
jezioro	 Czajcze,	 po	 którym	
pływali	 rowerkami	 wodny-
mi,	 łódkami	 i	 kajakami.	 Byli	

	 W	 tym	 roku	 Towarzystwo	
Przyjaciół	 Dzieci	 w	Krotoszy-
nie	 zaprosiło	 uczestników	 ko-
lonii	 do	 sanatoryjnego	 kurortu	
Połczyn-Zdrój	 na	 Pojezierzu	
Drawskim.
	 Uzdrowisko	 słynie	 z	 wy-
stępowania	w	nim	naturalnych	
substancji	 leczniczych:	 szcza-
wiów	 żelazistych,	 borowiny	 i	

solanki.	 Dwie	 ostatnie	 powo-
dują,	 że	 Połczyn-Zdrój	 należy	
do	 największych	 uzdrowisk	 w	
Polsce.	
	 Nasi	mali	kuracjusze	korzy-
stali	 z	 uroków	 tej	miejsowości	
od	7	do	19	lipca.	Byli	to	przede	
wszystkim	 uczniowie	 Szkoły	
Podstawowej	 nr	 4,	 przy	 której	
działa	 Szkolne	 Koło	 Towarzy-
stwa	 Przyjaciół	 Dzieci,	 oraz	
uczniowie	z	 innych	 szkół	pod-
stawowych	naszej	gminy	i	pod-
opieczni	TPD.	Podczas	 kolonii	
opiekowały	 się	 dziećmi	 panie:	
Alicja	Marszałek,	Iwona	Pałasz	
oraz	Agnieszka	Gierłowska.

Pobyt	w	Domu	Wczasów	Dzie-
cięcych	w	Połczynie	 rozpoczął	
się	 od	 zwiedzania	 pięknego	
parku	 zdrojowego,	 następnie	
zamku	i	placu	zabaw	w	Połczy-
nie.	 Krotoszynianie	 widzieli	
dużo	ciekawych	miejsc,	aktyw-
nie	 przy	 tym	 wypoczywając.	
Zażywali	kąpieli	w	sanatorium	
Gryf,	 Aquaparku	 w	 Świdwi-

nie.	 Odwiedzili	 również	 nasze	
polskie	 morze,	 gdzie	 spędzali	
czas	na	plaży,	przeżyli	piracką	
przygodę	w	Rotundzie	Solnej	i	
zwiedzali	statki	w	skansenie	na	
nadbrzeżu.
	 W	 pobliskim	 zamku	 Dra-
him,	 który	 zaszczycił	 swoją	
osobą	 sam	 Jagiełło,	 próbowa-
li	 walki	 na	 miecze	 i	 testowali	
działanie	średniowiecznych	na-
rzędzi	 tortur.	W	 Sławogrodzie	
cofnęli	się	do	czasów	bitwy	pod	
Cedynią	 i	 poznawali	 zwyczaje	
i	zabawy	rycerskie.	Tam	wzięli	
udział	w	 turnieju	 trzech	 siatek	
i	zajęli	miejsca	na	podium.	Na-

grody	 wręczał	 sam	 wojewoda	
województwa	 zachodniopo-
morskiego.
	 Jednym	z	ważniejszych	wy-
darzeń	 była	 przygoda	 w	 Wio-
sce	Hobbitów	i	podróż	„Tam	i	z	
powrotem”.	Spotkali	bohaterów	
powieści	Tolkiena,	a	dużo	wra-
żeń	 dostarczyła	 im	 realizacja	
ważnej	misji,	jakiej	się	podjęli	w	

tym	baśniowym	świecie.	Wzięli	
również	 udział	 w	 warsztatach	
cysterskich:	modnej	papieropla-
styki	i	„Od	owieczki	do	nitecz-
ki”.
	 Organizatorzy	 kolonii	 zrea-
lizowano	autorski	program	pro-
filaktyki	 uzależnień.	 Uczestni-
cy	starali	się	pilnie	przestrzegać	
zasad	kolonii	i	regulaminu.	Pro-
mowane	było	pozytywne	zacho-
wanie.	 Zdobyte	 punkty	 sumo-
wano	i	osoba,	która	zdobyła	ich	
najwięcej,	dostała	tytuł	Koloni-
sty	Roku	2014.	W	tym	roku	tytuł	
zdobyła	go	Agata	Powalisz.	Nie	
zabrakło	 konkursów,	 dyskotek	

	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	
Szkoły	 “G-4”	 zorganizowało	
po	 raz	 trzeci	 bezpłatne	 war-
sztaty	dla	młodzieży,	która	w	
sposób	 twórczy	 chciała	 spę-
dzić	 pierwszy	 tydzień	 waka-
cji.	
	 Zajęcia	 odbyły	 się	 w	
dniach	od	30	czerwca	do	4	lip-
ca	2014	roku	w	Gimnazjum	nr	
4	w	Krotoszynie.	W	zajęciach	
uczestniczyło	 12	 osób,	 które	
miały	 zapewnioną	opiekę	 pe-
dagogów	 oraz	 drugie	 śniada-
nie.	
	 Gimnazjaliści	 spotykali	
się	 w	 godzinach	 przedpołu-
dniowych,	 by	 uczestniczyć	
w	 zajęciach	 profilaktycznych	

oraz	warsztatach	z	decoupażu	
i	florystyki.
	 Zajęcia	 profilaktyczne	
prowadzone	 przez	 psycholog	
Martę	 Sroczyńską	 dotykały	
problemu	 uzależnień	 alko-
holowych.	 Na	 warsztatach	
artystycznych	 uczestnicy	
stworzyli	 wianki,	 dekorując	
je	 technikami	 florystyczny-
mi,	 i	 upiększali	 przedmioty	
codziennego	użytku	techniką	
decoupażu.	Zajęcia	prowadzi-
ła	Kamilla	Żaruk.	
	 Projekt	 został	 zrealizowa-
ny	 dzięki	 dofinansowaniu	 z	
Otwartego	 Konkursu	 Ofert	
Urzędu	Miejskiego	 w	Kroto-
szynie.																														  (g4)

czy	 wspólnych	 wyjść	 na	 lody.	
Podczas	Dni	Lasu	dzieci	wzięły	
udział	w	zajęciach	i	konkursach	
organizowanych	 przez	 nadleś-
nictwo.	Popisały	się	swoją	wie-
dzą	o	lesie,	co	widoczne	było	po	
liczbie	zdobytych	nagród.
	 Dużo	 przyjemności	 dawa-
ły	 kolonistom	 spacery	 po	 par-
ku	 zdrojowym,	 ze	 strefami	
odpoczynku	 i	 miejscami	 do	
ćwiczeń.	 Krotoszynianie	 z	 za-
pałem	sprawdzali,	czy	urządze-
nia	działają.	Poza	tym	czas	był	
wypełniony	gimnastyką	korek-

cyjną,	inhalacjami,	pływaniem,	
zwiedzaniem,	 plażowaniem	 i	
wieloma	 innymi	 atrakcjami.	
Po	dwóch	 tygodniach	koloniści	
pełni	 wiedzy	 o	 historii	 zwie-
dzanych	 miejsc	 oraz	 nowych	
wrażeń	wrócili	do	domu.		
Projekt	“Po	zdrowie	i	wypoczy-
nek”	został	zrealizowany	dzięki	
dofinansowaniu	Miasta	i	Gminy	
Krotoszyn	w	ramach	otwartego	
konkursu	 ofert	 dla	 organizacji	
pozarządowych.

 Agnieszka Gierłowska, 
prezes TPD w Krotoszynie

Artystyczne wakacje

Wakacje pełne wrażeń
Od 30 czerwca do 7 lipca dzieci i młodzież z 
parafii św. Marii Magdaleny w Krotoszynie ba-
wili na obozie w Wisełce koło Międzyzdrojów. W 
wyjeździe uczestniczyło 79 osób.

Po zdrowie do Połczyna Zdroju
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	 W	 organizację	 festynu	 za-
angażowało	się	wielu	parafian,	
którym	 zależy	 na	 promocji	
rodziny	 i	 wspólnym	 przeży-
waniu	 radości.	 Festyn	 został	
rozpoczęty	o	godz.	 14.00	wy-
stępem	 Andrzeja	 Cierniew-
skiego	wraz	z	zespołem,	który	
zaprezentował	 swoje	 najwięk-
sze	hity,	takie	jak	„Dwie	mor-
gi	słońca”	czy	„Słodka	Karoli-
na”.	Piosenki	porwały	do	tańca	
licznie	zgromadzonych	fanów.
	 Potem	 na	 scenie	 pojawiali	
się	kolejno:	znany	z	występów	
na	 mszy	 zespół	 „Anielskie	
Głosy”,	grupa	taneczna	„Show	
Dance”	 oraz	 uczniowie	 Szko-
ły	Podstawowej	nr	8	i	Gimna-
zjum	nr	4.
	 „Niedaleko	 od	 Pleszewa,	
leży	 wioska	 Tursko,	 a	 w	 niej	
chłopcy	i	dziewczęta	tańcujący	
dziarsko”.	Tymi	słowami	pieś-
ni	powitała	publiczność	kapela	
Regionalnego	 Zespołu	 Pieśni	
i	Tańca	„Tursko”,	który	już	od	
1971	 roku	 kultywuje	 tradycje	
ludowe,	sławiąc	polski	folklor	
w	kraju	i	poza	jego	granicami.	

Miło	 oglądało	 się	 i	 słuchało	
radosnych	 występów	 przepeł-
nionych	ludową	tradycją.
Dobrze	zapowiadający	 się	 ze-

spół	„No	name	kids”	brawuro-
wo	wykonał	znane	wszystkim	
przeboje	 m.in.	 „Pokolenie”	 i	
„Bałkanica”.	Kabaret	„Klapa”	
rozbawił	 uczestników	 festynu	

do	 łez,	 a	 dziewczyny	 z	 kro-
toszyńskiej	 grupy	 tanecznej	
„Temperature”	 wykonały	 po-
kaz	tańca	nowoczesnego.

	 Uczestnicy	 festynu	 kosz-
towali	 smacznego	 domowego	
ciasta,	 potraw	 z	 grilla	 oraz	
grochówki	 z	 kotła	 wojskowe-
go.	Wielu	skorzystało	z	nieco-

dziennej	okazji	oddania	krwi,	
która	trafia	do	szpitali,	ratując	
życie	 poszkodowanym	 w	 na-
głych	wypadkach.	
	 Wszystkie	 maluchy	 wraz	
z	 opiekunami	 uczestniczyły	
w	 śmiesznych	 konkursach	 i	
przygotowanych	 zabawach.	
Dzieci	mogły	bawić	się	też	na	
dmuchanych	 zamkach	 i	 tram-
polinach.	 Niemałą	 atrakcją	
było	 ponadto	malowanie	 twa-
rzy	i	tatuaży.
	 Starsi	 uczestnicy	 wzięli	
udział	w	konkursie	historycz-
nym	„Tajemnice	Krotoszyna”,	
związanym	 z	 nadchodzącymi	
obchodami	 600-lecia	 miasta,	
a	 organizatorzy	 konkursu	 fo-
tograficznego	 „Najpiękniejsze	
zakątki	 Krotoszyna”	 ogłosili	
wyniki.
	 Potem	 na	 scenę	 wkroczył	
poznański	 zespół	 „Pinokio	
Brothers”,	 złożony	 z	 osób	
świeckich	 i	duchownych,	któ-
ry	przedstawił	własne	kompo-
zycje	 z	 gatunku	 chrześcijań-
skiego	rocka.	
	 W	przerwie	koncertu	odby-

ło	się	losowanie	nagród	głów-
nych	 loterii	 fantowej,	 były	 to:	
tablet,	 mikrofalówki,	 tostery,	
wiertarki	 i	 inne	 atrakcyjne	
rzeczy.	 Dochód	 z	 loterii	 i	 fe-
stynu	przeznaczono	na	dalszą	
renowację	 drewnianego	 koś-
cioła,	w	którym	trzy	lata	temu	
wybuchł	 pożar.	 Prace	 na	 ze-
wnątrz	 budynku	 zostały	 już	
zakończone,	do	odnowy	pozo-
staje	 jeszcze	 wnętrze	 świąty-
ni.
	 Festyn	zakończono	o	półno-
cy	pasterką	ku	 czci	 św.	Marii	
Magdaleny,	patronki	kościoła,	
oddając	 pod	 Jej	 wstawienni-
ctwo	dalsze	losy	rodzin	z	całej	
parafii.
	 Organzatorzy	 dziękują	
wszystkim	 darczyńcom,	 któ-
rzy	wsparli	 organizację	 festy-
nu,	oraz	wszystkim	którzy	po-
święcili	swój	czas	i	zdolności,	
aby	festyn	mógł	się	odbyć.	Im-
preza	odbyła	 się	m.	 in.	dzięki	
dofinansowaniu	Miasta	i	Gmi-
ny	 Krotoszyn	 w	 ramach	 tzw.	
małych	grantów.

Lidia Wojtkowska

	 W	 programie	 tegoroczne-
go	festynu	zaplanowano	takie	
zawody	 jak:	 IV	 Turniej	 Piłki	
Nożnej	o	Puchar	Rady	Osiedla	
nr	3	w	Krotoszynie,	II	Turniej	
Badmintona	 dla	 dziewczyn,		
II	Mistrzostwa	w	Podnoszeniu	
Ciężarka	oraz	III	Otwarte	Mi-
strzostwa	Osiedla	nr	3	w	Rzu-
cie	 Kaloszem.	 Oprócz	 tego	
zaplanowano:	 pokaz	 przygo-
towany	 przez	 policjantów	 z	
Komendy	 Powiatowej	 Policji	
w	 Krotoszynie,	 pokaz	 przy-
gotowany	 przez	 strażaków	 z	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Krotoszynie	oraz	gry	 i	 za-
bawy	dla	dzieci	i	młodzieży,	
	 W	 turnieju	 piłki	 nożnej	
wzięło	 udział	 osiem	 jedena-
stoosobowych	 zespołów	 o	
dość	 oryginalnych	 nazwach:	
FC	 Impresja	 I,	White	 Tigers,	
FC	Impresja	II,	CF	Spoceni	w	
Lodówce,	FC	Impresja	III,	FC	
Krotoszyn,	 FC	 Impresja	 IV	
oraz	FC	Po	Nalewce.	Zdobyw-
cy	 trzech	 pierwszych	 miejsc	
zostali	 udekorowani	 medala-
mi	oraz	otrzymali	wejściówki	
na	 kręgielnię,	wszystkie	 dru-
żyny	zaś	-		poczęstunek.
	 Najlepsi	 w	 turnieju:	 miej-

sce	I	–	FC	Impresja	I;	miejsce	
II	 -	 CF	 Spoceni	 w	 Lodówce,	
III	 -	FC	Po	Nalewce.	Wyróż-
niono	 dwóch	 najmłodszych	
uczestników	 turnieju:	 Paweł	
Okoniewski	 i	 Mikołaj	 Grze-
siński	otrzymali	piłki	nożne.	
W		II	Mistrzostwach	w	Podno-
szeniu	Ciężarka	o	wadze	25	kg	
wystartowało	siedmiu	uczest-
ników.	 Po	 dość	 wyrównanej	
walce	 zwycięzcą	 konkursu	
został	 pan	 Artur	 Bielawski	 -	
19	powtórzeń.	Miejsce	II	zajął	
Tomasz	Grobelny	 (18	 powtó-
rzeń),	 III	 –	 Roman	 Zimniak	
(16	powtórzeń).
	 W	 III	Otwartych	Mistrzo-
stwach	Osiedla	nr	3	w	Rzucie	
Kaloszem	 w	 szranki	 stanęło	
42	 uczestników.	 W	 ścisłym	
finale	bezkonkurencyjny	oka-
zał	 się	 Adam	 Mikołajczyk	 z	
wynikiem	 28,3	m.	 25-metro-
wym	rzutem	mógł	się	pochwa-
lić	Michał	Michalik,	a	21,1	m	
osiągnął	Mikołaj	Czekalski.	
Z	powodu	złych	warunków	at-
mosferycznych	zrezygnowano	
z	turnieju	badmintonowego.	
Gry	 i	 zabawy	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży	 poprowadziły	wy-
najęte	 przez	 organizatorów	

animatorki.	 Uczestnicy	 gier	
i	 konkurencji	 zostali	 obdaro-
wani	 soczkami,	 słodyczami	 i	
upominkami	promocyjnymi	z	
Urzędu	Miejskiego.	W	kąciku	
plastycznym	najmłodsze	dzie-
ci	rysowały,	malowały	i	lepiły	
z	plasteliny.
	 Atrakcją	 festynu	 były	 po-
kazy	 przygotowane	 przez	
strażaków	OHP	oraz	policjan-
tów.	 Strażacy	 zaprezentowali	
sprzęt	 pożarniczy,	 spargnio-
nych	ochłody	polewali	wodą	z	
węża	 strażackiego.	 Policjanci	
zaprezentowali	 samochody	
policyjne,	a	prawdziwą	furorę	
zrobiła	policyjna	więźniarka.
Rada	 Osiedla	 nr	 3	 w	 Kroto-
szynie	 składa	 podziękowa-
nia	 sponsorom,	 byli	 nimi:	
Urząd	 Miejski	 w	 Krotoszy-
nie,	Centrum	Sportu	i	Rekre-
acji	„Wodnik”,	GS	Krotoszyn,	
Sklep	Obuwniczo	Odzieżowy	
„Dresik”,	Krotoszyńska	Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa.

Paweł Grobelny,
przewodniczący RO 3

	 Uczestnikami	spotkania	byli	
członkowie	 towarzystw	 przy-
jaźni	 obu	miast.	 Jacky	 Bertin,	
prezes	towarzystwa	z	Fontenay,	
przedstawił	 prezentację	 mulit-
medialną.	
	 Zawarł	w	 niej	 informacje	 o	
pozytywnym	 wpływie	 współ-
pracy	na	rozwój	edukacji	i	kul-
tury	 w	 miastach	 bliźniaczych.	

Po	 dość	 szczegółowym	podsu-
mowaniu	 Francuzów	 Urszula	
Makieła,	 prezes	 towarzystwa	
przyjaźni	 na	 gruncie	 kroto-
szyńskim,	 przedstawiała	 bo-
gaty	materiał	 zdjęciowy,	 też	w	
formie	 prezentacji,	 obrazujący	
efekty	 współpracy,	 w	 tych	 sa-
mych	dziedzinach,	w	odniesie-
niu	do	Krotoszyna.													(eliz)

Festyn parafialny przy Magdalence
19 lipca odbył się Parafialny Festyn Rodzinny z okazji XX rocznicy powstania parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie.

Zabawa sportowa na Fabrycznej 
21 czerwca Rada Osiedla nr 3 w Krotoszynie zorganizowała IV Festyn 
Rekreacyjno-Sportowy, który odbył się na boisku sportowym przy ulicy 
Fabrycznej. 

Konferencja 
miast partnerskich 
24 lipca przebywający w naszym mieście Fran-
cuzi uczestniczyli wespół z mieszkańcami na-
szego miasta w konferencji na temat efektów 
współpracy partnerskiej Krotoszyna i Fontenay 
le Comte.
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	 14	lipca	odbyła	się	w	Ratuszu	
uroczystość	związana	ze	zmianą	
stopni	 wojskowych	 emerytowa-
nych	żołnierzy	zawodowych.	
	 W	 październiku	 zeszłego	
roku	weszła	w	życie	nowelizacja	
ustawy	o	służbie	wojskowej	żoł-
nierzy	 zawodowych.	 Spowodo-
wała	ona	zmiany	stopni	żołnierzy	
rezerwy	i	osób	nie	podlegających	
obowiązkowi	 służby	 wojskowej.	
Dotychczasowy	starszy		plutono-
wy	(starszy	bosmanmat)	zostanie	
podniesiony	 do	 rangi	 sierżanta	
(bosmana);	 sierżant	 sztabowy	
(bosman	sztabowy)	i	starszy	sier-
żant	 sztabowy	 (starszy	 bosman	
sztabowy)	–	do	rangi	młodszego	
chorążego	 (młodszego	 chorąże-
go	 marynarki);	 młodszy	 chorą-
ży	 sztabowy	 (młodszy	 chorąży	
sztabowy	 marynarki)	 i	 chorąży	
sztabowy	 (chorąży	 sztabowy	
marynarki	 –	 do	 rangi	 starszego	
chorążego	sztabowego	(starszego	
chorążego	 sztabowego	marynar-
ki).	
	W	 związku	 z	 tym	 wojskowe	
komendy	 uzupełnień	 przepro-
wadzają	 spotkania,	 na	 których	

przekazywane	są	awanse.	Przed-
stawiciele	 Wojskowej	 Komendy	
Uzupełnień	 w	 Kaliszu	 spotkali	
się	 z	 osobami	 z	 naszego	 rejonu,	
które	zgodnie	z	ustawą	podlegaja	
awansowi,	w	sali	ratuszowej.

Mianowania	wręczali:	 p.o.	 szefa	
sztabu	w	Poznaniu	ppłk	Włodzi-
mierz	Ciecióra	oraz	ppłk	Andrzej	
Krupiński	i	kpt.	Robert	Sakowski	
z	Kalisza.
	 Władze	 miejskie	 reprezen-
tował	 wiceburmistrz	 Ryszard	
Czuszke.	Na	spotkaniu	była	także	
obecna	Mirosława	Kowal,	zajmu-
jąca	się	z	ramienia	Urzędu	Miej-
skiego	sprawami	wojskowymi	w	
gminie.

Mianowani na stopień starsze-
go sierżanta sztabowego 
1.Tadeusz	Jankowiak	s.	Jana
2.Stanisław	Malinowski	 s.	Wła-
dysława
3.Roman	Nowaczyk	s.	Ignacego
4.Mirosław	Łasiński	s.	Kazimie-
rza

Mianowani na stopień młodsze-

go chorążego
1.Marek	Filipiak	s.	Stanisława
2.Piotr	Jośko	s.	Franciszka
3.Stanisław	Kempa	s.	Franciszka
4.Jerzy	Klik	s.	Stanisława	
5.Wiesław	Kowalski	s.	Feliksa	
6.Ryszard	Manista	s.	Franciszka	
7.Henryk	Pawlicki	s.	Stanisława
8.Leon	Pedryc	s.	Mariana
9.Krzysztof	Plewa	s.	Aleksandra
10.Mirosław	Puchalski	s.	Jana
11.	Antoni	Pyrzewski	s.	Stanisła-
wa
12.Kazimierz	Soliwoda	 s.	Stani-
sława
13.Tadeusz	 Sułkowski	 s.	 Kazi-
mierza
14.	Sylwester	Śnieciński	s.	Jana
15.Czesław	 Tomczyk	 s.	 Bolesła-
wa
16.Zbigniew	Fatyga	s.	Jana
17.Władysław	Gałka	s.	Ambroże-
go
18.Tadeusz	Knop	s.	Antoniego
19.Marek	Sroka	s.	Bronisława
20.Józef	Stopiński	s.	Józefa	
21.Marian	Szczegóra	s.	Jana
22.Zenon	Zelek	s.	Mariana	
23.	Hieronim	Zieliński	s.	Adama

(eliz)

	 Pociąg	 „Ewakuacja	 39”	 to	
okolicznościowy	przejazd	skła-
du	 retro	 na	 trasie	Krotoszyn	 –	
Koło	–	Krotoszyn.	Ma	to	zwią-
zek	 z	 75.	 rocznicą	 nalotu	
lotnictwa	 niemieckiego	 na	
stojący	 na	 stacji	 kolejowej	
w	Kole	 pociąg	 ewakuacyj-
ny	z	Krotoszyna.	Działo	się	
to	2	września	1939	roku.	
	 W	 1939	 r.	 w	 związ-
ku	 z	 możliwością	 wojny	 z	
III	 Rzeszą	 przewidywano	
ewakuację	 instytucji	 rzą-
dowych	(m.in.	urzędów	poczto-
wych)	wraz	z	personelem.
	 Ewakuacji	 podlegały	 rów-
nież	 rodziny	 wycofujących	 się	
urzędników.	 Pociagi	 ewakua-
cyjne	 dla	 rodzin	 wojskowych,	
policjantów,	 urzędników,	 kole-
jarzy,	 pocztowców	 miały	 do-
trzeć	na	przewidywane	zaplecze	
frontu.		
	 Z	 Krotoszyna	 pociąg	 odje-
chał	 1	 września	 w	 godzinach	
popołudniowych,	jego	trasa	pro-
wadziła	przez	Koźmin,	Jarocin,	
Konin.	2	września	ok.	godziny	
15.00	podczas	postoju	w	pobli-
żu	 dworca	 kolejowego	 w	 Kole	
skład	 został	 zbombardowany	
przez	 samoloty	 niemieckie,	 a	
następnie	 pasażerowie	 pociągu	
zostali	 ostrzelani	 przez	 lotni-

ków	z	broni	pokładowej.	Zginę-
ło	wówczas	i	zmarło	w	szpitalu	
w	Kole	i	Koninie	z	powodu	ran	
sto	 kilkadziesiąt	 osób.	 Dalsza	

trasa	ewakuacyjna	wiodła	przez	
Warszawę	 do	 miejscowości:	
Narol,	Rawa	Ruska,	Żółkiew	w	
województwie	lwowskim.	Ewa-
kuowane	 osoby	 zostały	 rozlo-
kowane	w	różnych	miejscowoś-
ciach,	m.in.	w	Turynce.	
	 Przyjazd	 pociągu	 retro	 do	
Koła	 powiązany	 jest	 z	 uroczy-
stością	odsłonięcia	nowego	po-
mnika	 na	 cmentarzu	 parafial-
nym.	Pomnik	upamiętnia	ofiary	
tragedii	sprzed	lat.	
	 Osoby	 pragnące	 uczestni-
czyć	2	września	w	uroczystoś-
ciach	w	Kole	prosimy	o	kontakt	
z	p.	Sylwią	Nawrocką	z	Urzędu	
Miejskiego	w	Krotoszynie,	 tel.	
62	722	74	53.
Grafika	przedstawia	projekt	po-
mnika	w	Kole.	

	 25	 lipca	 w	 świetlicy	 wiej-
skiej	w	Nowym	Folwarku	uro-
czyście	 zakończono	 dwutygo-
dniowe	 półkolonie,	 w	 których	
wzięło	udział	20	dzieci	z	gminy	
Krotoszyn.	
	 Na	 spotkaniu	
podsumowano	 wy-
darzenia,	w	których	
dzieci	 brały	 udział.	
Program	 półkolonii	
był	 bardzo	 różno-
rodny	 i	 na	 pewno	
zadowolił	 młodych	
uczestników.	 W	
planie	 były	 zajęcia	
sportowe	i	plastycz-
ne	 	 w	 świetllicy,	
wyprawa	 do	 lasu,	
zabawa	 w	 podcho-
dy,	wyjazd	 do	 kina	
w	 Krotoszynie	 na	
film	 „Gang	 Wiewióra”.	 Du-
żym	wydarzeniem	był	wspólny	
wyjazd	 na	 basen	Wodnik	 oraz	
sportowa	 zabawa	 w	 kręgielni.	
Sporo	 wrażeń	 dostarczył	 tak-
że	koloniostom	pobyt	w	Parku	
Przygód	 Piaski	 Szczygliczka	
w	 Ostrowie,	 gdzie	 korzystali	
z	 kąpieli,	 zdobywali	 przeszko-

dy	 parku	 linowego,	 a	 młod-
sze	 dzieci	 obejrzały	 wystawę	
owadów.	 Bardzo	 podobała	 się	
wszystkim	wycieczka	do	ZOO	
Safari	w	Borysewie.	

	 Ostatniego	 dnia	 uczestnicy	
uporządkowali	teren	przy	świet-
licy	i	stawie.	Potem	wraz	z	rodzi-
cami	 wspominali	 wydarzenia	
półkolonii,	oglądając	fotografie	
zrobione	 podczas	 wyjazdów	 i	
zabaw	i	piekąc	kiełbaski	na	og-
nisku.	Wszystkie	 dzieci	 otrzy-
mały	 dyplomy	 uczestnictwa,	

wyróżniający	 się	 uczestnicy	
–	 dodatkowo	 dyplomy	 z	 po-
dziękowaniem.	 W	 ten	 sposób	
nagrodzono	 także	uczestników	
konkursu	 plastycznego	 „Gang	

Wiewióra	 moimi	
oczami”	
	 Na	 koniec	 po-
dziękowano	 insty-
tucjom	 i	 osobom,	
które	 pomogły	 w	
organizacji	 wy-
poczynku:	 bur-
mistrzowi	 Kroto-
szyna	 Julianowi	
Joksiowi	oraz	pre-
zes	Związku	Mło-
dzieży	 Wiejskiej	
Powiatu	 Kroto-
szyńskiego	Moni-
ce	Kwiatkowskiej.	
Pod z iękowan ia	

przekazano	także	gospodarzom	
obiektu,	w	którym	prowadzono	
półkolonie.	
	 Wypoczynek	 sfinansowali:	
Związek	 Młodzieży	 Wiejskiej	
Powiatu	 Krotoszyńskiego,	
Miasto	i	Gmina	Krotoszyn	oraz	
Bank	Spółdzielczy	w	Krotoszy-
nie.																																					(red.)

	 22	czerwca	w	Różopolu	od-
był	 się	 II	 Turniej	 Wsi.	 W	 im-
prezie	 wzięło	 udział	 10	 wsi:	
Różopole,	 Roszki,	 Baszyny,	
Kobierno,	 Gorzupia,	 Tomnice,	
Smoszew,	Bożacin,	Lutogniew,	
Dzierżanów.	
Ich	reprezenta-
cje	zmagały	się	
w	 15	 konku-
rencjach,	 były	
to	 m.in.	 bieg	
w	workach	dla	
dzieci,	 slalom	
z	 jajkiem,	 si-
łacze	 na	 start,	
slalom	 z	 tacz-
ką,	 wyścig	
r y d w a n ów ,	
narciarz,	 wbi-
janie	gwoździ.
Każda	 wieś	 wystawiła	 druży-
nę	 składająca	 się	 z	 około	 20	
zawodników.	 Pomimo	 niezbyt	
sprzyjającej	 aury	 wszystkim	
zwodnikom	 i	 kibicom	 dopisy-
wał	humor.

Wyniki turnieju 
I	miejsce	-	Roszki
II	miejsce	-	Kobierno
III	miejsce	-	Gorzupia/Tomnice
IV	miejsce	-	Różopole
V	 miejsce	 -	 Bożacin/Dzierża-
nów
VI		miejsce	-	Smoszew
VII	miejsce	-	Lutogniew
VIII	miejsce	-	Baszyny

	 Kiedy	 członkowie	 repre-
zentacji	pędzili	z	 taczkami	 lub	

skakali	 w	 workach,	 drużyny	
piłkarskie	 zdobywały	 gole	 dla	
swojej	wsi	w	miniturnieju	 pił-
ki	 nożnej.	 W	 rozgrywkach	 na	
boisku	wzięło	udział	9	drużyn.	
Tutaj	 triumfowali	 mieszkańcy	

Różopola.	Drugie	miejsce	zdo-
były	Roszki,	natomiast	na	trze-
cim	 uplasowała	 się	 drużyna	 z	
Gorzupi.
	 Wszystkie	wsie	uczestniczą-
ce	w	turnieju	otrzymały	dyplo-
my	i	nagrody.	Drużynom,	które	
zajęły	 pierwsze	 miejsca,	 wrę-
czono	puchary.
	 Turniej	 został	 sfinansowa-
ny	ze	środków	Miasta	i	Gminy	
Krotoszyn	 w	 ramach	 zadania	
publicznego	 realizowanego	 w	
trybie	 inicjatywy	 lokalnej.	 Or-
ganizatorem	 turnieju	było	Sto-
warzyszenie	Rozwoju	Wsi	Ró-
żopole.

Irena Bielarz,
prezes SRW Różopole

Pociąg specjalny Ewakuacja ’39Mianowania wojskowe

Półkolonie w Nowym Folwarku

Turniejowe zmagania w Różopolu
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	 Ponad	 400	 osób	 stanęło	 na	
starcie	25.	Biegu	Jagiełły	w	Po-
biedziskach.	W	 bardzo	 upalne	
niedzielne	 przedpołudnie	 na	
pagórkowatej	 (przewyższenia	
+	470	m	/	-	470	m),	atestowanej	
trasie	 półmaratonu	 dwóch	 za-
wodników	KS	Krotosz	postano-
wiło	zmierzyć	się	z	dystansem	i	
upałem,	który	tego	dnia	niemi-
łosiernie	 był	 odczuwalny.	Nasi	
zawodnicy	 spisali	 się	na	miarę	
swoich	 możliwości.	 Czesław	
Sienkiewicz	 z	 czasem	1:	 30:32	
zajął	 14.	 miejsce	 w	 kategorii	
open,	 a	w	M50	 -	 3.	Natomiast	
Przemysław	Poprawa	z	czasem	
1:32:30	był	19.	w	open	i	M30	-	
7.

	 Zawodnicy	pomimo	ogrom-
nego	wysiłku	nie	kryli	 radości	
z	 ukończonego	 biegu.	 Nad-
mienić	 trzeba,	 że	 kilka	 osób	
zeszło	 z	 trasy	 pokonanych	
przez	 termiczne	 warunki	 i	
metę	 przekroczyło	 404	 biega-
czy.	 Wygrał	 biegacz	 z	 Ukra-
iny		Labaziuk	 Oleksandr	 	z	
czasem	01:17:07,	 przed	 swoim	
kolegą	 klubowym	 	Timaszo-
wem	Wladimirem	 i	Zagórnym	
Marcinem.	 Uznanie	 należy	 się	
wszystkim	 tym,	którzy	w	 tych	
trudnych	 warunkach	 pogodo-
wych	i	przy	wymagającej	trasie	
ukończyli	półmaraton	w	Pobie-
dziskach.																					     (krot)

	 Nie	 powinno	 to	 jednak	 ni-
kogo	 dziwić,	 bowiem	 Konrad	
jechał	 na	 mistrzostwa	 jako	
jeden	 z	 pretendentów	 do	 po-
dium.
	 W	 pierwszym	 dniu	 mi-
strzostw	 Konrad	 płynął	 na	
dystansie	100	m	stylem	motyl-
kowym.	 Do	 medalu	 zabrakły	
sekundy	 i	 ostatecznie	 kroto-
szynianin	znalazł	się	na	pecho-

wym	 dla	 sportowca	 miejscu	
czwartym.	
	 Wspólnie	 z	 kolegami:	 Bar-
toszem	 Chotkowskim,	 Juliu-
szem	 Sawką	 i	Arturem	 Pióro,	
Konrad	 wywalczył	 jednak	
pierwszy	 medal	 mistrzostw	
w	 sztafecie	 4x100	 m	 stylem	
zmiennym.	Medale	 w	 kolorze	
brązu	 były	 pierwsza	 zdoby-
czą	 krotoszynianina.	 Kolejny	

dzień	 był	 jeszcze	 lepszy.	 Po-
nownie	w	sztafecie,	tym	razem	
4x200	 m	 stylem	 dowolnym	 i	
Polska	cieszy	się	z	brązowego	
medalu.	 Indywidualnie	 Kon-
rad	 się	 rozkręca	 i	 zdobywa	
srebro	na	dystansie	400	m	sty-
lem	 zmiennym.	 Trzeci	 dzień	
przynosi	 kolejne	 zwycięstwo.	
Tym	razem	na	dystansie	200	m	
stylem	 zmiennym	 Konrad	 in-
kasuje	 brązowy	medal.	 Z	 nie-
cierpliwością	wszyscy	 czekają	
na	kolejne	występy,	lecz	te	nie	
przynoszą	Konradowi	żadnych	
pozytywnych	rozstrzygnięć.		
	 Ostatni	 dzień	 mistrzostw	
okazuje	 się	 jednak	 przełomo-
wy.	 Na	 koronnym	 dystansie	
krotoszynianina	200	m	stylem	
motylkowym	 Konrad	 zostaje	
niekwestionowanym	mistrzem	
Europy.	Radości	nie	ma	końca	
i	na	pływalni	w	rosyjskim	So-
rańsku,	 i	w	 rodzimym	Kroto-
szynie,	 gdzie	 z	 niecierpliwoś-
cią	wszyscy	wyczekiwali	 tego	
wyścigu.	

(fig-sport)

	 W	 czerwcu	 zakończono	
prace	 związane	 z	 zamontowa-
niem	stołu	do	ping-ponga	oraz	
utwardzeniem	wokół	 terenu	w	
Nowym	 Folwarku	 w	 ramach	
inicjatywy	 lokalnej	 realizo-
wanej	przez	Radę	Sołecką	wsi	
Nowy	 Folwark.	 	 Mieszkańcy	
wsi	 w	 ramach	 pracy	 społecz-
nej	przygotowali	teren,	ułożyli	
kostkę	 brukową	 wokół	 stołu	
(30	 m²)	 oraz	 obrzeże	 trawni-
kowe,	natomiast	stół	został	za-
kupiony	przez	Miasto	i	Gminę	
Krotoszyn.	
	 Wartość	 pracy	 społecz-
nej	 oraz	 koszt	 udostępnienia	
sprzętu	 oszacowano	 na	 kwotę	
650,00	 zł.	 Łączna	wartość	 in-
westycji	(z	wkładem	własnym)	
wyniosła	 5149,99	 zł.	 Zreali-
zowana	 inicjatywa	 wpłynie	
na	 podniesienie	 jakości	 życia	

mieszkańców	 wsi	 Nowy	 Fol-
wark	 oraz	 przyczyni	 się	 do	
zwiększenia	 aktywności	 spo-
łeczności	lokalnej.
	 Nad	 przebiegiem	 wszyst-
kich	 prac	 czuwał	 sołtys	 wsi	

Nowy	 Folwark	 Roman	Wojda	
wraz	z	Radą	Sołecką.	Wniosek	
został	 opracowany	 we	 współ-
pracy	 z	 Centrum	 Koordyna-
cyjno-Informacyjnym.

Joanna Jarocka 	 Od	1	do	7	 lipca	2014	r.	26	
dzieci	 z	 powiatu	 krotoszyń-
skiego	wypoczywało	na	kolo-
niach	 „Wakacje	 z	Lions	Club	
Krotoszyn”.	 Dzieci	 prze-
bywały	 w	 pensjonacie	 NA	
VRŠICH	 –	 Zalta	 Olesnice.	
Lwy	już	drugi	rok	z	rzędu	sfi-
nansowały	 letni	 wypoczynek	
dzieciom	 z	 rodzin	 o	 trudnej	
sytuacji	 materialnej	 i	 rodzin	
zastępczych.
	 Grzegorz	Matyla,	Grzegorz	
Szmolke,	 Przemysław	 Jasik	
i	 Jacek	 Zawodny	 odwiedzili	
dzieci	w	Czechach,	aby	zapy-
tać	o	wrażenia	i	zobaczyć	jak	
wypoczywają	 podopieczni	

LC	Krotoszyn.
	 Podczas	 pobytu	 na	 wy-
jeździe	 koloniści	 dużo	 zwie-
dzali,	korzystając	przy	 tym	z	
uroków	lata.	Najbardziej	spo-
odobała	 się	 im	wycieczka	 do	
Pragi,	stolicy	Czech.	Na	pew-
no	 zapamiętają	 także	wyjazd	
do	 Liberca,	 Jabłonca,	 Harra-
chowa,	zwiedzanie	Dolomito-
wych	Jaskiń	w	Bozkovie.	Ką-
piele	 w	 basenie,	 grillowanie	
kiełbasek,	 turnieje	 sportowe,	
zajęcia	 profilaktyczne	 i	 dy-
skoteki	 wypełniły	 szczelnie	
popołudnia	 spędzane	 w	 pen-
sjonacie.

(red.)

Sukces Konrada
Młody krotoszynianin Konrad Powroźnik podczas Mistrzostw Europy dla 
Niesłyszących w Sarańsku zdobył łącznie pięć medali na dziewięć wywal-
czonych łącznie przez polską reprezentację. 

Zagrają w ping-ponga

Biegacze Krotosza 
w Pobiedziskach

Wakacje z Lwami
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	 Po	raz	24.	odbyła	się	impreza	biegowa	nad	mo-
rzem	w	Jarosławcu.	Nie	zabrakło	na	niej	 również	
biegczy	z	Krotoszyna.	
	 Najszybszym	z	 klubu	Krotosz	 okazał	 się	Cze-
sław	Sienkiewicz,	który	pojawił	się	na	mecie	na	43.	
miejscu	z	czasem	1:	06:	06	i	tym	samym	po	kolej-
ny	stanął	na	podwyższeniu,	tym	razem	na	miejscu	
drugim.	 Następny	 reprezentant	 krotoszyńskiego	
klubu	Piotr	Grzempowski	ukończył	bieg	na	pozycji	
104.	z	czasem	1:11:56.	Po	zmaganiach	sportowych	
nadszedł	czas	wręczania	nagród	i	czas	relaksu...

(krot)

15 km wzdłuż plaży biegiem
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	 Projekt	 polegał	 na	 budowie	
zjazdu	 linowego	 w	 Biadkach	
wraz	z	przygotowaniem	terenu.	
Nowy	 obiekt	 zachęci	 młodych	
ludzi	do	zdrowego	i	aktywengo	
spędzania	wolnego	czasu.		
	 Całkowity	 koszt	 inwestycji	
wyniósł	16	297,89	zł.	 Inwesty-
cja	była	realizowana	w	ramach	
Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	 na	 lata	 2007	–	 2013	
Oś	 IV	 LEADER	 Wdrażanie	

lokalnych	 strategii	 rozwoju.	
Dofinansowanie	z	Europejskie-
go	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	
Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
wyniosło	 13	 038	 zł,	 dotacja	 z	
Miasta	i	Gminy	Krotoszyn	–	3	
200	zł.
	 Realizacja	zadania	nie	była-
by	możliwa	bez	pomocy	finan-
sowej	 Miasta	 i	 Gminy	 Kroto-
szyn.																																	(anet)

	 26	lipca	młodzieżowa	repre-
zentacja	Polski	w	wędkarstwie	
spławikowym	 zdobyła	 trzecie	
miejsce	 na	 Wędkarskich	 Mło-
dzieżowych	 Mistrzo-
stwach	 Świata	 w	 Assen	
w	Holandii.
	 Sukces	 polskiej	 dru-
żyny	 ma	 akcent	 kroto-
szyński,	bowiem	jednym	
z	 czterech	 medalowych	
polskich	 wędkarzy	 był	
krotoszynianin	 Michał	
Kaj.
	 31	 lipca	 Michał	 Kaj	
wraz	 ze	 swoim	 trene-

rem	 Ferdynandem	 Woźnym	
gościli	w	gabinecie	burmistrza	
Juliana	 Joksia.	 Goście	 podzie-
lili	się	wrażeniami	z	udziału	w	

zawodach	 z	włodarzem	miasta	
i	 obecnym	 przy	 rozmowie	 dy-
rektorem	 departamentu	 Fran-
ciszkiem	Marszałkiem.

	 Trener	 przedstawił	
umiejętności	 młodego	
sportowca.	 Potem	 pano-
wie	 dyskutowali	 o	 lokal-
nym	 wędkarstwie	 i	 sta-
nie	 zarybienia	 zbiornika	
wodnego	na	Błoniu.
	 Burmistrz	 Jokś	 i	 dy-
rektor	 Marszałek	 złożyli	
gratulacje	młodemu	węd-
karzowi	oraz	trenerowi.

(eliz)

	 …sześćdziesięciu	czterem	
firmom	 działającym	w	Wał-
brzyskiej	 Specjalnej	 Strefie	
Ekonomicznej,	 m.in.	 Mahle	
Polska.	 Już	 wkrótce	 kroto-
szyński	 zakład	 rozpocznie	
produkcję	 zaworów	 do	 silni-
ków	 samochodów	 ciężaro-
wych.	
	 Miesiąc	 wcześniej,	 3	
czerwca,	Wałbrzyska	Specjal-
na	 Strefa	 Ekonomiczna	 uro-
czyście	 wręczyła	 piętnaście	
nowych	 zezwoleń.	W	 grupie	
firm	odbierajacych	było	także	
Dino	Polska.	
	 Polska	spółka	Dino	utwo-
rzy	w	Krotoszynie	aż	250	no-
wych	miejsc	pracy.	Firma	wy-
buduje	 halę	 chłodniczą	wraz	
z	niezbędną	infrastrukturą,	co	
będzie	kosztować	50	milionów	
złotych.	 Zakończenie	 inwestycji	
jest	planowane	na	grudzien	2019	
roku.	 W	 zakładzie	 prowadzona	
będzie	 działalność	 związana	 z	
przetwórstwem	 mięsnym	 oraz	
przygotowaniem	 gotowych	 dań.	

Dodatkowo	 uruchomiona	 zo-
stanie	 sterowana	 komputerowo	
mieszalnia	 przypraw	 oraz	 linia	
wypieku	pieczywa.	
	 Wałbrzyska	 Specjalna	 Strefa	
Ekonomiczna	 istnieje	 od	 roku	
1997,	 jest	 czwartą	 w	 Europie,	

dwudziestą	 drugą	 na	 świecie	 i	
największą	 w	 Polsce.	 Jej	 tere-
ny	 liczą	 około	 2	 600	 hektarów	
i	 znajdują	 się	 w	 czterech	 woje-
wództwach:	dolnośląskim,	opol-
skim,	lubuskim	i	wielkopolskim.

	 Na	 placu	 w	 Chwaliszewie	
stanął	 komplet	 nowych	 urzą-
dzeń:	 zestaw	 zabawowy,	 huś-
tawka	 wahadłowa,	 huśtawka	
wagowa,	 karuzela	 i		 spreży-
nowiec.	 Dzięki	 realizacji		 no-
wego	 przedsięwzięcia	 chwa-
liszewskie	dzieci	mają	 ładne	 i	
bezpieczne	miejsce	do	zabawy	

i	wypoczynku.	
	 Całkowity	 koszt	 inwestycji	
wyniósł	29	022,64	zł.	Złożyły	
się	 na	 tę	 kwotę:	 dofinansowa-
nie	 z	Europejskiego	Funduszu	
Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Ob-
szarów	Wiejskich	 –	 23	 218,11	
zł	oraz		dotacja		Miasta	i	Gmi-
ny	Krotoszyn	–	5	800	zł.

	 Rodzinne	czytanie	w	Klubie	
Mam	w	Krotoszyńskiej	Biblio-
tece	Publicznej	im.	Arka-
dego	 Fiedlera	 w	 Kroto-
szynie.
	 11	lipca	w	Krotoszyń-
skiej	 Bibliotece	 Publicz-
nej	 im.	 Arkadego	 Fied-
lera	 odbyło	 się	 kolejne	
spotkanie	 w	 ramach	
„Rodzinnego	 czytanie	
w	Klubie	Mam”.		W	tym	
dniu	 bibliotekę	 zamieni-
liśmy	w	duży	plac	zabaw,	
zgodnie	 z	 hasłem	 nasze-
go	spotkania	„	Mój	wymarzony	
plac	 zabaw”.	Dzieci,	 rodzice		 i	

wolontariusze	doskonale	się	ba-
wili.		Uczestnicy	mogli		wysłu-

chać	głośnego	czytania		książek	
o	lecie.	Doskonałą	zabawą	oka-

zało	się	 tworzenie	przez	dzieci	
z	 masy	 solnej	 i	 modeliny	 ma-
kiety	 wymarzonego	 miejsca	
do	zabawy.
	Następne	 spotkanie	 waka-
cyjne	odbędzie	się	we	wrześ-
niu,	 zapraszamy	 wszystkie	
dzieci,	 rodziców	 		i	wolonta-
riuszy	do	biblioteki.
Projekt	 jest	 realizowany	 od	
kwietnia	 do	 września	 2014	
roku	 w	 ramach	 programu		
„Wolontariat	Rodzinny”	pro-
wadzonego	 przez	 Fundację	
PZU	oraz	Akademię	Rozwo-

ju	Filantropii	w	Polsce.
Marlena Nabzdyk

Rośnie obszar strefy w Krotoszynie
 8 lipca br. na zamku w Książu odbyła się uroczystość wręczenia po-
zwoleń na działalność gospodarczą...

Na zdjęciu: Dino odbiera zezwolenie w Wałbrzychu. Druga osoba od lewej to pani Iwona 
Kowalczyk, główna księgowa firmy

Na placu w bibliotece

Wędkarz na medal z Krotoszyna

Zjazd linowy w Biadkach
“Zjazd linowy atrakcją Biadek” to tytuł inwesty-
cji zrealizowanej ostatnio przez stowarzyszenie 
“Wspólnie dla Biadek”.

Plac zabaw w Chwaliszewie
Stowarzyszenie SOKÓŁ CHWALISZEW zakończyło 
realizację projektu “Raz-dwa-trzy, na placu za-
baw bawisz się Ty!”  w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
Oś IV LEADER Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju.
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