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Rocznica historyczna przy szańcu Radio z wizytą 

 
W pierwszą sobotę października gościła w Krotoszynie 
ekipa radia RMF FM. Nasze miasto pojawiało się na an-
tenie sześciokrotnie. Czterdziestosekundowe wejścia do-
tyczyły m.in. rewitalizacji i 600-lecia miasta, krotoszyń-
skich dębów i smoszewskich kurhanów, sumo i Krotofestu. 
Ekipa radiowa odwiedziła nasze miasto jako zwycięzcę 
internetowego plebiscytu. W każdą sobotę radiowcy jadą 
do zdobywcy największej liczby głosów. O Krotoszynie 
na antenie radiowej mówili: przedstawiciel nadleśnictwa, 
Jacek Kępa i Michał Kurek z urzędu miejskiego, Dariusz 
Rozum, prezes sumo, i Piotr Mikołajczyk, dyrektor nasze-
go muzeum.                                                                   (red.)
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14 września uczciliśmy 75. rocznicę agresji sowieckiej 
na Polskę. O godz. 15.00 przy szańcu Pamięci Żołnie-
rzy 56 Pułku Piechoty Wlkp. na ulicy Gajowej odbyła 
się msza polowa. Po mszy delegacje władz samorzą-
dowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich i 
politycznych oraz szkół złożyły wiązanki kwiatów pod 
głazem pamięci. Na koniec jak co roku uczestnicy spot-
kania rzucali kamienie na szaniec upamiętniający kro-
toszyński pułk i wydarzenia wojenne sprzed lat.   (eliz)

Straż Miejska w szkole

10 września strażnik Marcin Hadryś oraz policjant To-
masz Zieleziński, dzielnicowy osiedla nr6, odwiedzili 
pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr2 z 
OI, pl. Szkolny) z pogadanką o bezpieczeństwie. Mun-
durowi przypomnieli dzieciom zasady poruszania się po 
ulicach pieszo i na rowerze. Przedstawili zasady bezpie-
czeństwa do zastosowania przy natknięciu się na biega-
jącego bez uwięzi psa. Uczulili także na kontakty z oso-
bami obcymi, które zaczepiają dzieci poza domem lub 
pukają do drzwi mieszkań. Takie same pogadanki dla 
uczniów klas pierwszych zostały przeprowadzone we 
wszystkich szkołach naszej gminy.                            (eliz)
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Jak zapewniali radiowcy z RMF 
(zobacz też niżej) krotoszyński ry-
nek nie ustępuje wielkością naj-
większym polskim rynkom. Być 
może trochę w tym kurtuazji gości 
z Warszawy, ale spójrzmy sami... 
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24 października o godz. 18.00 w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej kolejna 
prelekcja dra Jacka Kępy z cyklu „To-
masz Mann – między tradycją a nowo-
czesnością”. Tematem spotkania będzie 
„Konserwatyzm i zło w „Doktorze Fau-
stusie” Tomasza Manna”. 

30 października odbędzie się ostatnia w 
tej kadencji LVII sesja Rady Miejskiej w 
Krotoszynie.  

30 października o godz. 18.00 w kinie 
Przedwiośnie, w ramach projektu TE-
ATR POLSKA, spektakl „Piszczyk”. 3 
listopada o godz. 18.00 - „Szewcy”, zaś 
5 listopada o 18.00 - „Le Filo Fable. 
Bilety do kupienia w kasie kina (przed 
spektaklem) lub w kasie KOK po 10 zł na 
spektakl. 

Do 30 listopada w muzeum czynna jest 
wystawa “Błogosławiony ks. Jerzy Po-
piełuszko 1947 – 1984”. Ekspozycja 
przedstawia życie i działalność dusz-
pasterską ks. Jerzego, jego męczeńską 
śmierć. Pozwala prześledzić historię 
życia ks. Jerzego uznanego za wroga 
nr 1 przez komunistyczne służby. Muze-
um zaprasza szkoły ponadgimnazjalne i 
gimnazja na lekcje muzealne dotyczące 
postaci bł. ks. Jerzego. Wystawa została 
przygotowana przez Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej przy Instytucie Pa-
mięci Narodowej w Białymstoku.

Do 31 października w ramach II Wiel-
kopolskiego Festiwalu im. I. Zjeżdżałki 
można oglądać w Krotoszyńskiej Bi-
bliotece Publicznej wystawę fotografii 
Grażyny Banaszkiewicz pt. „Prosto w 
Słońce”.

Do 7 listopada w galerii Refektarz obej-
rzymy wystawę malarstwa Bogusławy i 
Jerzego Omelczuków - artystów niepeł-
nosprawnych.  

Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza 
poetów zrzeszonych i niezrzeszonych, 
powyżej 21. roku życia do udziału w 23. 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poety-
ckiego “Autoportret Jesienny” Krotoszyn 
2014.  Wiersze nadsyłać należy do 28 
listopada br. Szczegółowy regulamin tur-
nieju dostępny jest na stronie www.kok.
krotoszyn.pl

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

 Wyjazd integra-
cyjny został zorga-
nizowany w ramach 
Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych. Święto 
bibliotek obchodzo-
ne jest w paździer-
niku. Inicjatorem 
wycieczki była na-
uczycielka-bibliote-
karka Ilona Jamry 
oraz nauczycielka 
Marta Wesołowska. Do współ-
pracy włączyły się wychowaw-
czynie klas I-IV, Joanna Kor-
dus-Mróz, Kamilla Paulińska i 
Renata Gierszewicz oraz biblio-
tekarka filii nr 5 KBP Małgo-
rzata Bałęczna. Podczas spot-
kania dzieci wysłuchały bajek 
o niesfornych zwierzątkach. 
Następnie wzięły udział w po-
gadance, która odbyła się w sal-
ce edukacyjnej. Barbara Olek 
z Nadleśnictwa w Krotoszynie 
zaprezentowała uczestnikom 
nietypowej lekcji o przyrodzie 
zwierzęta, które żyją w lesie. 
Dzieci rozpoznawały zwierzęta 
po wysłuchaniu ich odgłosów. 
Podczas zajęć dowiedziały się 

także, jakie grzyby można jeść, 
a jakich należy unikać. Wspól-
nie z prowadzącą dzieci przy-
pomniały sobie gatunki drzew 
rosnących w lesie. Na zakończe-
nie zagrały w przyrodnicze koło 
fortuny, gdzie wykazały się dużą 
wiedzą.  Atrakcją wyprawy było 
także smażenie kiełbasek przy 
ognisku. Spotkanie w szkółce 
leśnej było dla wszystkich cen-
nym doświadczeniem.

Ilona Jamry, 
Marta Wesolowska 

 
Zespół Szkół w Chwaliszewie 
składa serdeczne podziękowa-
nie Nadleśnictwu Krotoszyn, a 
w szczególności Barbarze Olek 
za nietypową lekcję przyrody.

 Pani Maria urodziła się w 
1914 roku w Trzemesznie. Jej 
ojciec był listonoszem, matka 
zajmowała się domem i dziećmi 
- Maria miała sześcioro rodzeń-
stwa. Ojciec żył 86 lat, matka 
- 78. Obecnie żyje jeszcze sio-
stra pani Marii, Janina, która 
ma 92 lata. Maria Pawlicka 
pracowała przez całe życie za-
wodowe w biurze na kolei. Ślub 
wzięła w 1942 roku. Przez jakiś 
czas mieszkali z mężem, także 
pracownikiem kolejowym, na 
Śląsku, potem przyjechali do 
Krotoszyna. Wychowali razem 
czworo dzieci: dwóch synów i 
dwie córki. Mąż zmarł w 1987 
roku, mając 74 lata.
 Maria Pawlicka doczeka-
ła się dwanaściorga wnuków i 
trzynaściorga prawnuków. Nie 
potrafi podać recepty na długie 
życie w dobrej kondycji. Miesz-
ka sama, co niedzielę chodzi 
rano do kościoła, pod ramię za-
zwyczaj z sąsiadką. Na spacery 
wokół bloków zabiera ją córka. 
Córka robi też jej zakupy, ale 
w kuchni pani Maria obsługu-
je się sama. Trochę narzeka na 

wzrok, słuch i pamięć, choć na-
dal rozwiązuje krzyżówki. Nie 
przepada za telewizją, jednak 
ogląda ulubiony serial. Ma po-
czucie humoru i optymizm, ro-
dzina mówi o niej, że jest upar-
ta i ma swoje zdanie.
 Dołączamy się do burmi-
strza i życzymy pani Marii jesz-
cze długich lat życia w zdrowiu 
i otoczeniu kochającej rodziny.

(eliz)

 Autorem dzieła jest kroto-
szynianin, student architektury 
w Poznaniu Łukasz Grobelny, 
wykonawca m.in. malowideł 
zdobiących otoczenie kina 
Przedwiośnie. 
 Pomysł muralu zrodził 
się dwa 
lata temu 
w ś r ó d 
g i m n a -
zjalistów, 
o b e c n i e 
absolwen-
tów szkoły, 
którzy in-
teresowali 
się sztuką 
street art. 
R e a l i z a -
cja całego 
dzieła prze-
w id z ia n a 
została na 
lata 2013 – 2016, ze wzglę-
du na ogromną powierzchnię 
muru do zamalowania. Pierw-
sza część, którą można podzi-
wiać, stanowi tło placu zabaw i 
przedstawia dzieciństwo, zain-
teresowania i młodość Karola 
Wojtyły: jak gra w piłkę, jego 

narty, ulubiony rower, widok 
gór oraz kościół w Wadowi-
cach. W przyszłym roku na 
murze powstaną kolejne ele-
menty tematycznie związane z 
życiem Papieża Polaka. 
 Przedsięwzięciu pomaga 

nie tylko szkolna i lokalna spo-
łeczność. Projekt zyskał status 
europejski, dzięki włączeniu 
w realizację Holendrów Jaco-
mien i Henka Gravenów, głów-
nych sponsorów malowidła, od 
wielu lat przyjaciół szkoły.

(zsb)

 W turnieju wystąpiły dru-
żyny siedmioosobowe złożone 
z chłopców i dziewczyn uczą-
cych się w szkołach podstawo-
wych oraz gimnazjach. 
 Po rozegraniu fazy grupo-
wej zawodów, w której rywa-
lizowano systemem każdy z 
każdym, przystąpiono do me-
czów finałowych. O miejsce 
trzecie walczyły drużyny BEZ 
NAZWY oraz NUKLEARNY 
DZWIĘK, natomiast w meczu 
o miejsce pierwsze spotkały się 
drużyny MAKA PAKA oraz 
MUMINKI. 
 Rywalizacja była niezwykle 

zacięta, ale prowadzona w du-
chu fair play.

Wyniki 
1. miejsce – MAKA PAKA
2. miejsce – MUMINKI
3. miejsce – BEZ NAZWY
4. miejsce NUKLEARNY 
DZWIĘK

 Podczas turnieju wyróżnio-
no najmłodszego uczestnika 
- Oskara Johaniaka, oraz najak-
tywniejszego - Dawida Płonkę.
Paweł Grobelny, przewodniczą-
cy Rady Osiedla nr 3

Nietypowa lekcja przyrody
23 września uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół 
w Chwaliszewie wybrali się na wycieczkę do 
szkółki leśnej Kuklinów.

Mural papieski w Benicach
W roku kanonizacji Jana Pawła II – Patrona Ze-
społu Szkół w Benicach - w wakacje na terenie 
szkoły  powstał „mural papieski”. 

IV Turniej Dwóch Ogni 
27 października Rada Osiedla nr 3 w Krotoszy-
nie po raz czwarty zorganizowała na boisku przy 
ulicy Kobylińskiej Turniej Dwóch Ogni.

Życzenia dla 100-latki
17 września burmistrz Julian Jokś wraz z kie-
rownik USC Renatą Pflantz złożyli życzenie uro-
dzinowe 100-letniej mieszkance Krotoszyna, 
pani Marii Pawlickiej. 
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 Goście pochwalili się sukce-
sem reprezentacji naszego kraju 
na Mistrzostwach Świata Sumo 
na Tajwanie, które odbyły się 
30 sierpnia br. Aron Rozum z 
TAR Krotoszyn wywalczył so-
bie srebrny medal w kategorii 
seniorów do 85 kg. Sebastian 
Alcer z klubu Samson Koby-
lin zdobył brązowy medal w 
kategorii juniorów do 100 kg, 
a Olimpia Robakowska z TAR 
Krotoszyn uplasowała się na 
piątym miejscu w kategorii 
seniorek do 80 kg. Goście opo-
wiedzieli o swoich wrażeniach 
z zawodów i zaprezentowali fil-
mową migawkę z decydującej 
potyczki wicemistrza.        (eliz)

 Spółka na zlecenie naszej 
gminy opracowuje Studium 
Korytarzowe wraz 
z analizą wielokry-
terialną (SK) oraz 
Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środo-
wiskowe wraz z ma-
teriałami do decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
obwodnicy Krotoszy-
na w ciągu drogi kra-
jowej nr 36. 
 Na spotkaniu obec-
ni byli również przed-
stawiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
z Poznania oraz Starostwa Po-
wiatowego w Krotoszynie. Pro-
jektant przedstawił postęp prac 
oraz szczegółowo omówił dwa 
warianty przebiegu trasy wraz 
ze wskazaniem proponowanych 
lokalizacji węzłów i wiaduk-

tów.
 Studium powstaje w konse-

kwencji porozumienia podpi-
sanego przez Miasto i Gminę 
Krotoszyn, Powiat Krotoszyń-
ski oraz GDDKiA w Poznaniu. 
Samorządy współfinansują 
opracowanie dokumentu, na-
tomiast Dyrekcja pełni nadzór 
merytoryczny.

(daw)

 Po poświęceniu ulicy przez 
proboszcza parafii chwaliszew-
skiej Arkadiusza Hajdasza ze-
brani przecięli wstęgę, symbo-
lizując przekazanie do użytku  
nowej drogi. Wstęgę przecinali: 
burmistrz Julian Jokś, dyr. de-
partamentu i zarazem radny 
wojewódzki Franciszek Mar-
szałek, przedstawiciel firmy 
budowlanej, sołtys Stanisław 
Zimny, naczelnicy Andrzej 
Kaik i Michał Kurek, radny 
Andrzej Pospiech i przedstawi-
ciel mieszkańców.  
 Obecne przy przecinaniu 
wstęgi mieszkanki Chwalisze-
wa dziękowały burmistrzowi, 
sołtysowi i radnemu za budo-
wę ulicy, która wcześniej była 
wyboistą drogą gruntową. Od 

podstaw zbudowano tu jezdnię 
o nawierzchni z betonu asfal-
towego, długości około 290 m 
i szerokości 4,5 m. Zbudowano 
także elementy odwodnienia 
wraz z kanałem deszczowym 
długości około 240 m. 
 Prace wykonało Przedsię-
biorstwo Drogowe DROGBUD 
– OSTRÓW  Sp. z o.o. Koszt ro-
bót budowlanych wyniósł około 
325 tys. złotych.  
Na realizację budowy ul. Koś-
cielnej w Lutogniewie gmina 
otrzymała dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego w 
formie dotacji celowej, w ra-
mach programu budowy (prze-
budowy) dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 

(mar/eliz)

 Roboty drogowe objęły budo-
wę kanalizacji sanitarnej desz-
czowej oraz remont nawierzch-
ni. Zakres zadania: 
- budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości około 115 m, z 
przyłączami do granicy posesji,
- budowa sieci kanalizacji desz-
czowej o długości około 150 m, 
z przyłączami do granicy pose-
sji,
- remont nawierzchni jezdni - 
kostka granitowa, długość około 
107 m i szerokości około 5,5 m,
- remont nawierzchni chodnika 
- kostka granitowa oraz płyty 
granitowe, długośc około 140 m, 
szerokośc zmienna,
- remont oświetlenia ulicznego - 
wymiana lamp na stylowe,
- wykonanie zieleni. 
 Prace wykonywała firma 

Gembiak – Mikstacki Sp.j. z 
Krotoszyna, ich koszt wyniósł 
387 tys. złotych.  Obecny przy 
odbiorze proboszcz parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli, ks. Stani-

sław Mieszała, poświęcił ulicę. 
Przedtem wszyscy obecnie wy-
konali uroczystą rundę spacero-
wą, przygladając się wykonanej 
drodze.                                 (eliz)

 Na podstawie uchwały z 
sesji marcowej tytuły zostały 
wręczone profesorowi Stanisła-
wowi Dylakowi, wykładowcy 
pedagogiki UAM, raz profeso-
rowi Zbigniewowi Naglakowi, 
specjaliście od metodyki sportu. 
Obaj naukowcy wspołpracują z 
krotoszyńskimi szkołami.  Na 
podstawie wrzesniowej uchwały 
miejskiej ten zaszczytny tytuł 
został wręczony także Julianowi 
Joksiowi, od 20 lat burmistrzowi 
Krotoszyna.                          (eliz)

Trzech nowych zasłużonych
14 października w Ratuszu podczas uroczystej sesji rady miejskiej nada-
ne zostały trzy tytuły „Zasłużony dla Krotoszyna”. 

Srebrny sumoka z Krotoszyna

Ulica Popiełuszki wyremontowana 
2 października ulica Popiełuszki w Krotoszynie została oficjalnie oddana 
do użytku.

22 września burmistrz Julian Jokś gościł w swoim gabinecie nowego 
wicemistrza świata w sumo Arona Rozuma wraz trenerem Markiem Ko-
niecznym oraz prezesem Polskiego Związku Sumo Dariuszem Rozumem, 
prywatnie ojcem sumoki.

Słoneczna droga w Chwaliszewie
15 września oddana została do użytku ulica Sło-
neczna w Chwaliszewie.

Spotkanie w sprawie obwodnicy  
10 października odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie obwodnicy z przedstawicielem firmy 
Klotoida sp.j. z Krakowa.

Burmistrz Julian Jokś,  prof. Stanisław Dylak i prof. Zbigniew Naglak na uroczystej sesjifot
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 Mnóstwo osób zajęło miej-
sca w zachodniej części ryn-
ku, sadowiąc się wygodnie na 
ławeczkach przed fontanna-
mi. Najwięcej było tu rodzin 
z dziećmi. I nic w tym dziw-

nego, wodotryski działają jak 
magnes głównie na najmłod-
szych mieszkańców miasta. 
W słoneczną sobotę fontanny 
cieszyły się sporym zaintereso-
waniem nie tylko dzieci. Wielu 
dorosłych niby przypadkiem 
przemykało fontannowym szla-
kiem ;-). Prezentacje wodne z 
muzyką dla dzieci o godz. 17.00 
i te wieczorne z efektami świet-
lnymi o 21.00 obejrzała liczna 
widownia.

 Mieszkańców, którzy wy-
brali się na rynek, już o godzi-
nie 16.00 witał Zespół Taneczny 
Krotoszanie, prezentując tańce 
z regionu wielkopolskiego, ale 
nie tylko.  Nieco później rytma-

mi jazzowymi bawił krotoszy-
nian zespół Sul-JazzBand, sku-
piający muzyków z Sulmierzyc 
i Krotoszyna.

 Punktualnie o godz. 18.00 

rozpoczęły się uroczystości 
związane z oficjalnym otwar-
ciem Rynku. Burmistrz Julian 
Jokś dziękował wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
prace związane z rewitalizacją 
miasta. Goście, wśród których 
byli między innymi senator 
Andżelika Możdżanowska, 
poseł Józef Racki, przedstawi-
ciel sejmiku wojewódzkiego w 
osobie dyrektora departamentu 
inżynierii miejskiej Franciszek 
Marszałek oraz Katarzyna Sta-
nikowska-Lisiak reprezentu-
jąca Bank Gospodarstwa Kra-
jowego nie szczędzili pochwał 
odremontowanemu centrum i 
ratuszowi i gratulowali wło-
darzowi i radnym. Za współ-

pracę dziękował wykonawca 
inwestycji Wiesław Gembiak, 
szef firmy Gembiak-Mikstacki. 
Na scenie pojawił się również 
przedstawiciel ogólnopolskie-
go dwutygodnika budowlanego 
„Profile”, który wręczył burmi-
strzowi nagrodę dwutygodni-
ka Złotą Kielnię oraz dyplom 
gratulacyjny, przyznane kro-
toszyńskiemu magistratowi za 
rewitalizację centrum miasta.
 
 Przy okazji otwarcia ryn-
ku odbyło się uroczyste prze-
kazanie siedmiu samochodów 
osobowych Kia Ceed dla kro-
toszyńskiej policji. Zakup aut 
sfinansowały samorządy powia-

towy i miejski oraz Komenda 
Wojewódzka Policji w Pozna-
niu. Kluczyki od samochodów 
na ręce szefa krotoszyńskiej 
policji Wojciecha Kasprowicza 
przekazali burmistrz Julian 
Jokś i starosta Leszek Kulka.
 
 W najbliższym czasie  kro-
toszyńska komenda otrzyma 
jeszcze samochód Volkswagen 
Caddy, który został zakupio-
ny  poprzez Fundusz Wsparcia 
Policji Starostwa Powiatowego  
a sfinansowany przez jedną z 
krotoszyńskich firm.
 
 W dalszej cześci uroczysto-
ści ks. prałat Aleksander Gen-

dera poświęcił rynek i zaparko-
wane przed ratuszem policyjne 
radiowozy. Część oficjalną za-
kończyło symboliczne przecię-
cie wstęgi przed wejściem do 
Ratusza.
 
 Po chwili na scenie zaprezen-
tował się poznański zespół wo-
kalny AFFABRE CONCINUI 
śpiewający a cappella przeboje 
rozrywkowe lat 50. 60. i 70. Im-
prezę na rynku zakończył kon-
cert Andrzeja Cierniewskiego.
Sobotnia uroczystość i towa-
rzyszące jej występy przez cały 
czas emitowane były na żywo 
w Internecie aż do godz. 22.00.
 

 Po zakończono rewitalizacja 
centrum miasta ruch drogowy 
na Rynku został wprowadzo-
ny zgodnie z nowym  oznako-
waniem drogowym. Na terenie 
Rynku, ul. Farnej, ul. Wąskiej,  
ul. Klasztornej, ul. Kaliskiej, 
ul. Gołębiej, ul. Kaszarskiej, 
ul. Rynkowej oraz ul. Zdunow-
skiej na odcinku od Rynku do 
ul. Piastowskiej wprowadza się  
STREFĘ ZAMIESZKANIA 
oraz zmienia  się  przebieg  ru-
chu  na części  parkingowej.
 
 W strefie zamieszkania obo-
wiązują następujące  zasady:
- prędkość pojazdów ograni-
czona jest do 20 km/h,
- pieszy może korzystać z całej 
szerokości drogi i ma pierw-
szeństwo przed pojazdami,
- pojazdy należy pozostawiać 

jedynie w miejscach do tego 
wyznaczonych.
 
Uwaga! W centrum miasta 
Krotoszyna m.in. na Rynku w 
części wschodniej i południo-
wej, na ul. Kaliskiej, ul. Gołę-
biej, na Małym Rynku oraz na 
Placu Jana Pawła II - w części 
wschodniej obowiązuje Strefa 
Płatnego Parkowania zgodnie z 
oznakowaniem  pionowym. W 
sprawach  związanych z SPP na 
drogach gminnych wyjaśnienia 
można uzyskać w Biurze Stre-
fy Płatnego Parkowania, które 
znajduje się w budynku Rynek 
1/2.
 
 W załączeniu ogólny sche-
mat poruszania się pojazdów 
na terenie Rynku po stronie 
wschodniej i południowej.

 Niesłabnącą popularnością 
cieszy się organizowana od 
lat kobierska impreza biego-
wa zwana Biegiem Sokoła. Jej 
głownymi organizatorami są 
gmina oraz Zrzeszenie LZS w 
Krotoszynie. 
 W tegorocznym biegu 28 
września na starcie w kil-
kunastu biegach stanęło ok. 
600, głównie młodych, spor-
towców. Najmłodsi biegli na 
dystansie 100 metrów, starsi 
kolejno 500  i 1000 metrów, 
gimnazjaliści pokonywali już 
trasę 1200-metrową. Dorośli 
uczestnicy imprezy, dla nich 
również przewidziano dystans 
1200 metrów, mieli do wybo-
ru Bieg Przyjaźni lub Nordic 
Walking. 
 Tego samego dnia odbyło 

się uroczyste otwarcie nowe-
go placu zabaw i siłowni ple-
nerowej w Kobiernie.  

(eliz)

Organizacja ruchu na Rynku  Hej, sokoły... w Kobiernie

Uroczyste otwarcie krotoszyńskiego Rynku
20 wrzesnia na uroczyste otwarcie rynku licznie przybyli mieszkańcy Krotoszyna i okolic. 
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 Uczniowie szkoły oraz za-
proszeni do udziału w wy-
stępach jej absolwenci przy-
gotowali pod kierunkiem 
nauczycieli i przy współpracy 
rodziców bogaty program arty-
styczny. Piosenki i tańce połą-
czone z dialogiem uczniów na 
temat przesłania Jana Pawła II 
przyciągnęły na Rynek wielu 
mieszkańców. Impreza odby-
wała się przy schodach do ra-
tusza, które wykorzystano jako 
podwyższenie sceniczne dla 
uczniów występujących w dia-
logu. Niżej, na płycie rynkowej 
prezentował się chór szkolny i 
szkolne grupy taneczne. Oglą-
danie barwnego i ciekawego 
widowiska ułatwiał zgroma-
dzonym mieszkańcom ustawio-
ny z boku telebim. 

Po zakończeniu występów 
wszyscy uczestnicy - z burmi-

strzem i Pocztem Rycerskim 
Wierzbięty na czele, przeszli na 
plac Jana Pawła II, gdzie zło-
żone zostały symboliczne wią-

zanki kwiatów. Kwiaty złożyli 
uczniowe szkoły na Błoniu, 

przedstawiciele władz miej-
skich wraz z dyrektor szkoły 

oraz przedstawiciele władz po-
wiatu.
 Finałem uroczystości było 
spotkanie w muzeum, gdzie 

dyrektor szkoły Mariola Kaź-
mierczak wraz z burmistrzem 
Julianem Joksiem i prałatem 
Aleksandrem Genderą, pro-
boszczem parafii farnej, podzię-
kowali współorganizatorom, 
występującym absolwentom 
szkoły, nauczycielom i uczniom 
ZSnr z OI oraz rodzicom wystę-
pujących uczniów. Był to także 
moment promocji pierwszego 
numeru szkolnego kwartalnika 
Kurier Błonia.  
 Partnerami przy organiza-
cji uroczystości byli: Muzeum 
Regionalne oraz Krotoszyński 
Ośrodek Kultury. Patronat nad 
imprezą objął burmistrz Kroto-
szyna.

(eliz)

 11 października Zespół 
Szkół nr 1 z OI w Kroto-
szynie świętował półwie-
cze swojej dzialalności. 
Z tej okazji odbyła się w 
placówce uroczysta aka-
demia z udziałem władz 
miejskich. Jubileusz był 
połączony ze zjazdem ab-
solwentów. Jedną z atrak-
cji przygotowanych dla 
osób, które już dawno za-
kończyły eduakcję, było 
zwiedzanie murów szkol-
nych.                           (eliz)

 Zaproszony do udziału w 
imprezie prof. Piotr Dylewicz 
objaśniał sposób ćwiczenia na 
urządzeniach siłowni i rolę 
tego w  profilaktyce chorób 
serca i układu krążenia. Przy 
następnych siłowniach zloka-
lizowanych na trasie spaceru 
uczestnicy, jak i oczekujący 
tam mieszkańcy osiedli,  do-
stali kolejne porcje wiedzy na 
temat znaczenia gimnastyki. 
 W trakcie spaceru wolonta-
riusze rozdawali ulotki propa-
gujące Światowego Dnia Serca, 
zdrowy styl życia i zachęcają-
ce do aktywności fizycznej i 
zmiany złych nawyków żywie-
niowych.
 Na  mecie tegorocznego 
„Spaceru dla Serca” w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicz-
nej organizatorzy, tj. Stowa-
rzyszenie „Pomóżmy Sobie” 
i Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu Ziemi Kroto-
szyńskiej, przygotowali piknik 

prozdrowotny. Prof. Maciej 
Lesiak wygłosił tam prelek-
cję na temat chorób układu 
sercowo-naczyniowego i 10 
przykazań profilaktycznych. 
Kazdy z uczestników otrzymał 
paczkę ze zdrową żywnością. 
W zorganizowanych gabine-
tach lekarskich oraz punktach 
zdrowotnych zainteresowani 
zdrowiem mieszkańcom mogli 
bezpłatnie wykonać badania 
lekarskie. W dwóch gabinetach 
EKG wykonano łącznie 72 po-
miary pracy serca, w gabinecie 
USG lekarz radiolog przepro-
wadził 20 badan przepływu 
krwi w tętnicach szyjnych i 
kręgowych, w gabinecie spiro-
metrii pojemność płuc zbadało 
50 osób. Oprócz tego 65 oso-

bom wykonano pomiar pozio-
mu cukru we krwi, a 78 oso-
bom - pomiar ciśnienia krwi. 
Badania były prowadzone 
przez wykwalifikowany perso-
nel medyczny z krotoszyńskich 
zakładów zdrowotnych, tj. w 
Zakładu Opieki Medycznej 
CER-MEDIC Sp. z o.o., Przy-
chodni Podstawowej i Specja-
listycznej Opieki Lekarskiej 
„Familia” s.c. oraz SP ZOZ.  Z 
pomiary poziomu tkanki tłusz-
czowej,  w prowadzonym przez 
Herbalife punkcie, skorzystało 
40 osób. Osoby z nieprawid-
łowymi wynikami otrzymały 
zaproszenie na kompleksową 
analizę w celu ustalenia postę-
powania eliminującego zagro-
żenia.
 Porad specjalistycznych 
zbadanym osobom udziela-
li: kardiolodzy prof. Maciej 
Lesiak i Sławomir Dwojak 
(udzielili łącznie 51 porad), 
specjalistka chorób płuc Teresa 

Krzyżaniak-Hantke (skonsul-
towała 26 pacjentów, 3 z nich 
kierując na dalsze badania), le-
karz rodzinny Maciej R. Hoff-
mann (konsultował 25 osób, 3 
kierując do specjalistów).  
 W spacerze i badaniach 
wzieło udział łącznie około 
150 osób z powiatu kroto-
szyńskiego. Projekt dofinan-
sowało Starostwo Powiatowe 
oraz Rada Osiedla nr 7, Bank 
Spółdzielczy, Przedsiębiorstw 
JotKEL i Fabryka Urządzeń 
Górniczych FUGOR Sp. z o.o. 
Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za wsparcie działań zwią-
zanych z profilaktyką zdrowia 
na rzecz mieszkańców ziemi 
krotoszyńskiej.

Aleksandra Opalińska (red.)

Dzień Papieski bardzo udany
12 października Zespół Szkół nr 2 z OI wespół z parafiami krotoszyńskimi 
zorganizował w centrum miasta obchody XIV Dnia Papieskiego.

50-lecia szkoły na Parcelkach

„Spacer dla Serca” 
już za nami
27 września w parku miejskim przy siłowni ple-
nerowej grupa około 50 osób stanęło na starcie 
„Spaceru dla Serca”. 
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 Na program artystyczny zło-
żyły się popisy przedszkolaków 
z Maciusia, uczniów SP8 oraz 
Gim.4. Dodatkową atrakcją bie-
siady były występy uczestników 
Młodzieżowej Pracowni Socjo-
terapii z os. Sikorskiego oraz 
Stowarzyszenia Twoja Alterna-
tywa, m.in. Angeliki z grupą ta-
neczną, Pawła Cartmana Małe-
ckiego i Piotra Drożdżyńskiego, 
Konrada Kordusa, DJ-a Mike’a 
oraz Joanny Pierściecińskiej. 
 W “Biesiadę sąsiedzką” za-
angażowały się również Stowa-
rzyszenie Przyjaciół ÓSEMKI 
oraz Stowarzyszenie ODNO-
WA, które zabawiało najmłod-
szych uczestników biesiady. 

Ciekawe wyro-
by artystyczne 
zaprezentowała 
mieszkanka os. 
Korczaka Joan-
na Giezek-Mla-
ze. Dużym za-
interesowaniem 
cieszył się park 
linowy zorga-
nizowany przez  
25. i 27. drużyny 
harcerskie. Nie-
zawodni straża-
cy z Powiatowej 

Państwowej 
Straży Po-
żarnej w 
Krotoszynie 
zorgan i zo -
wali pokaz 
sprzętu, a 
także udo-
stępnili do 
zwiedzania 
wozy bojowe. 
Rada Osiedla 
nr 5 dzięki 

wsparciu sponsorów przygo-
towała poczęstunek, a Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 - bigos. Biesiada zakończyły 
wspólne śpiewy, oprawę mu-
zyczną zapewnił zespół TK 
MUSIC z Sulmierzyc.
 Festyn sąsiedzki nie odbyłby 
się, gdyby nie zaangażowanie 
członków rady osiedla i wspar-
cie finansowe Urzędu Miejskie-
go (2 tys. zł) oraz sponsorów, 
osób prywatnych, dyrektorów 
pobliskich placówek oświato-
wych, stowarzyszeń, Młodzie-

żowej Poradni Socjoterapii i ich 
przyjaciół, harcerzy oraz wolon-
tariuszy. 
 Przewodniczący rady Wie-
sław Sołtysiak podkreślił, że 
Rada Osiedla nr 5 współdziała 
ze wszystki mi w imieniu i dla 
dobra wszystkich mieszkańców, 
nie tylko z terenu rady osiedla. 

Wiesław Sołtysiak
Przewodniczący Rady Osiedla 
nr 5 w Krotoszynie

smalcem i ogórkiem kiszonym,  
sałatkę warzywną, placek droż-
dżowy oraz kawę i herbatę. Mu-
zyka z płyt serwowana przez 
DJ-a z Sulmierzyc była na tyle 
zróżnicowana, że na murawie 

bawili się ochoczo zarówno 
młodsi uczestnicy imprezy, jak 
i starsi. Zapału do zabawy nie 
studził nawet deszcz, który pa-
dał tego wieczoru kilkakrotnie. 
Dużą atrakcją spotkania było 
losowanie nagród wśród 
wszystkich osób zapisanych na 
spotkanie. Rozlosowano roz-
maite artykuły gospodarstwa 
domowego, także artykuły typu 
kawa, herbata oraz środki che-
mii gospodarczej stosowane w 
domach. Nagrodą główną była 

sokowirówka, wylosowała ją 
pani Sławomira Kuszaj. Upo-
minki zakupiła rada osiedla z 
budżetu osiedlowego. Rozloso-
wano także gadżety przekaza-
ne radzie osiedla na tę okazję 

z Urzędu Miejskiego oraz Sta-
rostwa Powiatowego. Łącznie 
dało to ponad 60 nagród. 
Organizatorzy: Rada Osiedla 
nr 6 oraz Zespół Szkół nr 2 z OI 
dziękują wszystkim uczestni-
kom zabawy- zarówno miesz-
kańcom, jak i zaproszonym 
gościom - za udział w imprezie 
i dobry nastrój, jaki ze sobą 
przynieśli. Dziękują  także bar-
dzo wszystkim, którzy wsparli 
przygotowanie imprezy. 

(eliz)

 Na uczestni-
ków czekał poczę-
stunek, a program 
artystyczny zapre-
zentowany przez 
duet nauczycielski: 
Aleksandrę Cere-
kwicką i Agnieszkę 
Gniazdowską wpro-
wadził wszystkich 
w dobry nastrój. 
Popisy słowne i ta-
neczne pary dwoj-
ga głównych bo-
haterów Randki w 

Ciemno na Grzyb-
ku wywoływały 
wybuchy śmiechu, 
zabawną parę two-
rzyli: Daria Głodas 
i Andrzej Kaź-
mierczak. 
O r g a n i z a t o r z y 
przygotowali dla 
wszystkich zapi-
sanych uczestni-
ków (160 osób) 
oraz zaproszonych 
gości grillowane 
kiełbaski, chleb ze 

 Od stycznia 2014 r. trwa 
przebudowa oczyszczalni ście-
ków w Krotoszynie. Inwesty-
cja realizowana jest w ramach 
rozszerzenia projektu pn. Upo-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie aglo-
meracji Krotoszyn – etap II. 
 Część projektu zrealizowana 
w latach 2010-2012 obejmowała 
budowę sieci kanalizacyjnej na 
terenie miasta (13 zadań), w 
ramach rozszerzenia projektu 
przewidziano jako 14. zadanie 
rozbudowę oczyszczalni.
 Zakres robót obejmuje m.in. 
przebudowę systemu krat, prze-
budowę istniejącego piaskow-
nika, budowę nowego reaktora 
biologicznego, modernizację 
osadnika wtórnego z przystoso-
waniem do funkcjonowania jako 
zbiornika retencyjnego w przy-
padku zwiększonego dopływu, 
powiększenie i przykrycie pla-
cu osadowego, wykonanie sieci 
i instalacji elektrycznych, syste-
mu automatyki i monitoringu 

oraz rozruch technologiczny.
 Dotychczas została wyko-
nana większość prac budowla-
nych. W tym roku wykonawca 
wyposaży obiekt w niezbędne 
urządzenia. Zadanie zostanie 
sfinalizowane do końca marca, 
rozliczenie projektu - do końca 
września 2015 r. 
 Na realizację prac gmina 
pozyskała dotację z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, natomiast Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o. w Krotoszynie ponosi 
koszty robót w części dotyczą-
cej udziału własnego. Koszt re-
alizacji całego projektu wynosi: 
52,7 mln złotych, w tym rozbu-
dowy oczyszczalni (na dzień 
dzisiejszy wg umów): 12,7 mln 
złotych. Dotacja POIŚ:  25,3 
mln złotych. 
 Więcej informacji na ten te-
mat na stronie: http://www.ka-
nalizacja.krotoszyn.pl/  

(aa)

Festyn osiedlowy
Spotkanie integracyjne - zorganizowane 19 września na grzybku Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie -  dla mieszkańców osiedla nr 
6 i osób związanych ze szkołą na Błoniu było udaną imprezą. 

Biesiada sąsiedzka  
13 września odbyła się po raz drugi przed Szkołą Podstawową nr 8 ,,Bie-
siada sąsiedzka – Wszyscy Jesteśmy Sąsiadami”. 

Przebudowa oczyszczalni ścieków
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 Część oficjalną uroczysto-
ści poprzedził program arty-
styczny w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli krotoszyńskiego 
Gimnazjum nr 4.
 Stypendiami wyróżniono 
251 osób. Łączna kwota przy-
znanych nagród wyniosła 68 
700 zł. Uhonorowano 141 ucz-
niów szkół podstawowych oraz 
110 gimnazjalistów.

Dyplomy potwierdzające 
przyznanie stypendiów wrę-
czali: wiceburmistrz Ryszard 
Czuszke, przewodnicząca  
Rady Miejskiej  Zofia Jamka, 
dyrektor departamentu inży-
nierii w UM  Franciszek Mar-
szałek oraz radni: Mirosław 
Gańko, Krzysztof Kierzek, 
Ryszard  Łopaczyk, Krzysztof 
Manista, Roman Olejnik, Pa-

weł Radojewski, Natalia Ro-
bakowska, Anna Sikora, Paweł 
Sikora, Miłosz Zwierzyk i Jan 
Zych. Wyróżnionym uczniom 
gratulacje składali również dy-
rektorzy szkół.
 W imieniu stypendystów za 
przyznane nagrody podzięko-
wała Zuzanna Gąsiorkiewicz ze 
Szkoły Podstawowej nr 8.

(mm)

Lista uczniów szkół podstawo-
wych, którzy otrzymali Stypen-
dium Burmistrza Krotoszyna
Lp. / Nazwisko i imię ucznia / Szkoła  / Średnia ocen
Ocena z zachowania / Wysokość stypendium

1. Kaczmarek Maria SP-1 5,82 wzorowa 350,00

2. Idziorek Dorota SP-1 5,63 wzorowa 250,00

3. Politowicz Aleksandra SP-1 5,63 wzorowa 250,00

4. Jadczak Monika SP-1 5,56 wzorowa 200,00

5. Pietraszewska Aleksandra SP-1 5,54 wzorowa 200,00

6. Siudy Maria SP-1 5,54 wzorowa 200,00

7. Bondzior Julia SP-1 5,45 wzorowa 200,00

8. Figielek Dobrochna SP-1 5,45 wzorowa 200,00

9. Lewandowska Wiktoria SP-1 5,45 wzorowa 200,00

10. Sobański Maciej SP-1 5,45 wzorowa 200,00

11. Urbaniak Wiktoria SP-1 5,45 wzorowa 200,00

12. Siudy Klaudiusz SP-1 5,44 wzorowa 200,00

13. Wosiek Oliwia SP-3 5,81 wzorowa 350,00

14. Biegańska Maria SP-3 5,73 wzorowa 250,00

15. Jasiak Gabriela SP-3 5,73 wzorowa 125,00

16. Jankowska Amelia SP-3 5,63 wzorowa 250,00

17. Ochmann Zuzanna SP-3 5,63 wzorowa 250,00

18. Klepacka Zuzanna SP-3 5,55 wzorowa 200,00

19. Swora Stanisław SP-3 5,54 bardzo bobra 200,00

20. Bartosz Agnieszka SP-3 5,45 wzorowa 200,00

21. Kosmalski Maciej SP-3 5,45 wzorowa 200,00

22. Mosz Julia SP-3 5,45 wzorowa 200,00

23. Namysł Julia SP-3 5,45 wzorowa 200,00

24. Naskrętska Aleksandra SP-3 5,45 wzorowa 200,00

25. Płonczyńska Martyna SP-3 5,45 wzorowa 200,00

26. Popiel Jakub SP-3 5,45 bardzo dobra 200,00

27. Robakowska Weronika SP-3 5,45 wzorowa 200,00

28. Sikora Dominika SP-3 5,45 wzorowa 200,00

29. Chrobot Magdalena SP-4 5,91 wzorowa 350,00

30. Fila Wiktoria SP-4 5,91 wzorowa 350,00

31. Kierys Zofia SP-4 5,91 wzorowa 350,00

32. Wasielewska Zuzanna SP-4 5,83 wzorowa 350,00

33. Pająk Aleksandra SP-4 5,81 wzorowa 350,00

34. Szymańska Rozalia SP-4 5,75 wzorowa 250,00

35. Hassen Maja SP-4 5,73 wzorowa 250,00

36. Paluszkiewicz Mateusz SP-4 5,73 bardzo dobra 250,00

37. Dolata Natasza SP-4 5,66 wzorowa 250,00

38. Kaik Mateusz SP-4 5,66 wzorowa 250,00

39. Reising Michalina SP-4 5,63 bardzo dobra 250,00

40. Ćwik Michalina SP-4 5,56 wzorowa 200,00

41. Świst Piotr SP-4 5,56 wzorowa 200,00

42. Kalak Jan SP-4 5,55 bardzo dobra 200,00

43. Janicka Klaudia SP-4 5,54 bardzo dobra 200,00

44. Sikora Marcin SP-4 5,54 bardzo dobra 200,00

45. Drygas Wiktoria SP-4 5,5 bardzo dobra 200,00

46. Grzesiński Mikołaj SP-4 5,5 bardzo dobra 200,00

47. Kmiecik Kinga SP-4 5,5 wzorowa 200,00

48. Strakulska Wiktoria SP-4 5,50 wzorowa 200,00

49. Kołodziej Agata SP-4 5,45 wzorowa 200,00

50. Konarska Amelia SP-4 5,45 bardzo dobra 200,00

51. Kręc Samuel SP-4 5,45 bardzo dobra 200,00

52. Mocek Oliwia SP-4 5,45 wzorowa 200,00

53. Wojtaszek Zuzanna SP-4 5,45 wzorowa 200,00

54. Zakrzewska Gabriela SP-4 5,45 bardzo dobra 200,00

55. Andrzejewska Weronika SP-4 5,41 wzorowa 200,00

56. Bela Weronika SP-4 5,41 wzorowa 200,00

57. Mielcarek Zofia SP-4 5,41 wzorowa 200,00

58. Czech Krzysztof SP-4 5,4 bardzo dobra 200,00

59. Gąsiorek Martyna SP-4 5,4 wzorowa 200,00

60. Grobelna Dominika SP-4 5,4 bardzo dobra 200,00

61. Łuczak Martyna SP-4 5,40 bardzo dobra 200,00

62. Minta Aleksandra SP-4 5,4 wzorowa 200,00

63. Czachorek Katarzyna SP-7 5,82 wzorowa 350,00

64. Golis Aleksandra SP-7 5,82 wzorowa 350,00

65. Tomczyk Weronika SP-7 5,82 wzorowa 350,00

66. Czachorek Anna SP-7 5,73 wzorowa 250,00

67. Burkietowicz Sandra SP-7 5,64 wzorowa 250,00

68. Grzempowska Gabriela SP-7 5,64 wzorowa 250,00

69. Hołysz Nadia SP-7 5,64 wzorowa 250,00

70. Krawczyk Gabriela SP-7 5,64 wzorowa 250,00

71. Król Aleksandra SP-7 5,64 wzorowa 250,00

72. Kwiatkowska Julia SP-7 5,64 wzorowa 250,00

73. Piduch Aleksandra SP-7 5,64 wzorowa 250,00

74. Szymczak Daria SP-7 5,64 wzorowa 250,00

75. Wróbel Patrycja SP-7 5,64 wzorowa 250,00

76. Kalitka Alicja SP-7 5,55 wzorowa 200,00

77. Dymel Julia SP-7 5,54 wzorowa 200,00

78. Frąszczak Aleksandra SP-7 5,54 wzorowa 200,00

79. Zmyślona Julia SP-7 5,54 wzorowa 200,00

80. Szulc Kornelia SP-7 5,45 wzorowa 200,00

81. Trąbka Jan SP-7 5,45 wzorowa 200,00

82. Tysiak Damian SP-7 5,45 wzorowa 200,00

83. Ziemlińska Martyna SP-7 5,45 wzorowa 200,00

84. Gąsiorkiewicz Zuzanna SP-8 6,00 wzorowa 350,00

85. Kaj Dawid SP-8 6,00 wzorowa 350,00

86. Szulc Nicola SP-8 6,00 wzorowa 350,00

87. Cieślak Bartosz SP-8 5,89 wzorowa 350,00

88. Przybył Marcelina SP-8 5,88 wzorowa 350,00

89. Frąckowiak Kamil SP-8 5,78 wzorowa 250,00

90. Gola Oliwia SP-8 5,78 wzorowa 250,00

91. Wojno Agata SP-8 5,78 wzorowa 250,00

92. Augustyniak Filip SP-8 5,77 wzorowa 250,00

93. Berek Bogna SP-8 5,73 wzorowa 250,00

94. Klotzek Kamil SP-8 5,73 wzorowa 250,00

95. Ryba Helena SP-8 5,73 wzorowa 250,00

96. Wawrzynkiewicz Julia SP-8 5,73 wzorowa 250,00

97. Mendyka Gabriela SP-8 5,70 wzorowa 250,00

98. Nabzdyk Zuzanna SP-8 5,70 wzorowa 250,00

99. Łęgowski Kacper SP-8 5,67 bardzo dobra 250,00

100. Jarocka Agata SP-8 5,64 wzorowa 250,00

101. Patalas Wiktoria SP-8 5,64 wzorowa 250,00

102. Szczuraszek Dariusz SP-8 5,64 wzorowa 250,00

103. Marszałek Matylda SP-8 5,63 wzorowa 250,00

104. Augustyniak Sandra SP-8 5,56 wzorowa 200,00

105. Wandelewski Jakub SP-8 5,56 bardzo dobra 200,00

106. Marcisz Laura SP-8 5,55 wzorowa 200,00

107. Nowak Klaudia SP-8 5,55 wzorowa 200,00

108. Kaj Julianna SP-8 5,45 wzorowa 200,00

109. Krzywonos Zofia SP-8 5,45 wzorowa 200,00

110. Maćkowiak Julia SP-8 5,45 wzorowa Zduny 100,00

111. Majchrzak Sabina SP-8 5,45 wzorowa 200,00

112. Rejek Alicja SP-8 5,45 wzorowa 200,00

113. Ryfa Julia SP-8 5,45 wzorowa 200,00

114. Cypryan Maria SP-8 5,44 wzorowa 200,00

115. Kalak Faustyna SP-8 5,44 wzorowa 200,00

116. Marszałek Katarzyna SP-8 5,44 wzorowa 200,00

117. Wolniak Katarzyna SP-8 5,44 wzorowa 200,00

118. Kostka Maria SP-Benice 5,8 wzorowa 350,00

119. Garbarek Karolina SP-Benice 5,7 wzorowa 250,00

120. Kościółek Mateusz SP-Benice 5,7 wzorowa 250,00

121. Walczak Lidia SP-Benice 5,7 wzorowa 250,00

122. Tomczyk Michalina SP-Benice 5,6 wzorowa 250,00

Gratulacje dla stypendystów
25 września najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  w mieście i gminie Krotoszyn odebrali stypendia za 
II półrocze 2013/2014. Uroczystość odbyła się w auli Gimnazjum nr 2.

123. Kostka Franciszek SP-Benice 5,5 bardzo dobra 

200,00

124. Marszałek Anna SP-Benice 5,5 wzorowa 200,00

125. Brylewska Anastazja SP-Benice 5,45 wzorowa 

200,00

126. Sikora Julia SP-Biadki 5,5 bardzo dobra 200,00

127. Skrzypczak Katarzyna SP-Biadki 5,5 wzorowa 200,00

128. Pyszel Hanna SP-Biadki 5,4 wzorowa 200,00

129. Krzyżanowski Filip SPChwaliszew 5,45 wzorowa 

200,00

130. Kalak Zuzanna SP-Gorzupia 5,54 wzorowa 400,00

131. Szymczak Jakub SP-Gorzupia 5,45 bardzo dobra 

400,00

132. Strzelczyk Natalia SP-Kobierno 5,64 wzorowa 250,00

133. Pierunek Antoni SP-Lutogniew 5,66 wzorowa 250,00

134. Jagodzińska Katarzyna SP-Lutogniew 5,63 wzorowa 

250,00

135. Murawska Bogumiła SP-Lutogniew 5,45 bardzo dobra 

200,00

136. Lis Dawid SP-Orpiszew 5,64 wzorowa 250,00

137. Rogala Jakub SP-Orpiszew 5,6 wzorowa 250,00

138. Kubelec Jakub SP-Orpiszew 5,5 bardzo dobra 200,00

139. Kot Mateusz SP-Orpiszew 5,45 wzorowa 200,00

140. Nadstawska Weronika SP-Roszki 5,54 wzorowa 

200,00

141. Jankowska Zuzanna SP-Świnków 5,50 wzorowa 

200,00

Lista uczniów gimnazjów,
którzy otrzymali Stypendium Burmi-
strza Krotoszyna

1. Szczesnowska Julia G-1 5,53 wzorowa 350,00

2. Kowalska Kornelia G-1 5,46 wzorowa 350,00

3. Cepa Adrianna G-1 5,40 wzorowa 350,00

4. Król Dominika G-1 5,33 wzorowa 300,00

5. Skrzypczak Joanna G-1 5,23 wzorowa 300,00

6. Wojcieszyńska Katarzyna G-1 5,23 bardzo dobra

300,00

7. Pawlik Jakub G-1 5,20 wzorowa 300,00

8. Kalinowski Dawid G-2 4,23 bardzo dobra 300,00

9. Sikora Jan G-2 5,40 bardzo dobra 350,00

10. Szustak Jadwiga G-2 5,38 wzorowa 300,00

11. Szczuraszek Nicol G-2 5,33 wzorowa 300,00

12. Wierzowiecki Adam G-2 5,33 wzorowa 300,00

13. Tokarek Kacper G-2 5,31 wzorowa  450,00

14. Felczak Agata G-2 5,27 wzorowa 300,00

15. Konopka Izabella G-2 5,20 wzorowa 300,00

16. Dryjańska Monika G-2 4,92 wzorowa 150,00

17. Nowicka Agata G-2 4,88 wzorowa 150,00

18. Konieczny Bartłomiej G-2 4,66 wzorowa 75,00

19. Marszałek Kinga G-2 4,05 bardzo dobra 100,00

20. Zięba Marek G-3 5,28 wzorowa 700,00

21. Jagodzińska Monika G-3 5,67 wzorowa 500,00

22. Szymczak Natalia G-3 5,62 wzorowa 400,00

23. Ratajczak Zuzanna G-3 5,5 wzorowa 350,00

24. Klonowski Adrian G-3 5,46 wzorowa 350,00

25. Tomczyk Anna G-3 5,35 wzorowa 300,00

26. Włodarczyk Elżbieta G-3 5,31 wzorowa 300,00

27. Brenk Wiktoria G-3 5,3 wzorowa 300,00

28. Sasin Dawid G-3 5,29 wzorowa 300,00

29. Bieganek Marta G-3 5,28 bardzo dobra 150,00

30. Sikora Sonia G-3 5,28 wzorowa 300,00

31. Marciniak Aleksandra G-3 5,23 wzorowa 300,00

32. Marciniak Jagoda G-3 5,23 wzorowa 300,00

33. Poprawa Robert G-3 5,23 wzorowa 300,00

34. Stróżyńska Agnieszka G-3 5,23 wzorowa 300,00

35. Brenk Marta G-3 5,21 wzorowa 300,00

36. Zielonka Angelika G-3 5,21 wzorowa 300,00

37. Ostój Kinga G-3 5,2 wzorowa 300,00

38. Zygulski Tomasz G-3 4,76 bardzo dobra 200,00

39. Synowiec Aleksandra G-3 4,33 wzorowa 150,00

40. Kaliszewska Zuzanna G-4 5,80 wzorowa 750,00

41. Zybała Filip G-4 5,73 wzorowa 750,00

42. Bukowa Monika G-4 5,60 wzorowa 750,00

43. Raś Wojciech G-4 4,86 wzorowa 400,00

44. Kulesza Aleksandra G-4 5,80 wzorowa 600,00

45. Panfil Anna G-4 5,64 wzorowa 400,00

46. Kowalewicz Katarzyna G-4 5,53 wzorowa 350,00

47. Długiewicz Kinga G-4 5,50 wzorowa 350,00

48. Kliś Wiktoria G-4 5,46 wzorowa 350,00

49. Paterczyk Roksana G-4 5,43 wzorowa 350,00

50. Furmann Oliwia G-4 5,40 wzorowa 350,00

51. Kubiak Jagoda G-4 5,40 wzorowa 350,00

52. Pluta Sebastian G-4 5,40 bardzo dobra 350,00

53. Glinkowska Oliwia G-4 5,36 wzorowa 300,00

54. Głowacka Karolina G-4 5,36 wzorowa 300,00

55. Głowacz Julia G-4 5,33 wzorowa 300,00

56. Musielińska Marcelina G-4 5,33 wzorowa 300,00

57. Pabich Magdalena G-4 5,33 wzorowa 300,00

58. Ptak Magda G-4 5,33 wzorowa 300,00

59. Skrzypczak Sebastian G-4 5,33 bardzo dobra

300,00

60. Szeszycka Agnieszka G-4 5,33 wzorowa 300,00

61. Bałoniak Julia G-4 5,28 wzorowa 300,00

62. Młynarczyk Mikołaj G-4 5,27 wzorowa 300,00

63. Nabzdyk Aleksandra G-4 5,27 wzorowa 300,00

64. Pauter Tobiasz G-4 5,27 wzorowa 300,00

65. Niedbała Patrycja G-4 5,26 wzorowa 300,00

66. Witek Julia G-4 5,21 wzorowa 300,00

67. Zajączkowska Anna G-4 5,21 wzorowa 300,00

68. Błaszczyk Michał G-4 5,20 bardzo dobra 300,00

69. Rosik Konrad G-4 5,2 wzorowa 300,00

70. Zmyślony Artur G-4 5,20 wzorowa 300,00

71. Mieloch Emilia G-4 5,00 wzorowa 150,00

72. Patryniak Wojciech G-4 4,86 bardzo dobra 150,00

73. Żwikiewicz Joanna G-4 4,66 wzorowa 150,00

74. Walczak Zuzanna G-5 5,47 wzorowa 350,00

75. Witkowska Maja G-5 5,47 wzorowa 350,00

76. Walczak Aleksandra G-5 5,44 wzorowa 350,00

77. Kramarz Alicja G-5 5,38 wzorowa 300,00

78. Pawlaczyk Dawid G-5 5,33 bardzo dobra 300,00

79. Jankowska Julia G-5 5,27 wzorowa 300,00

80. Nowicka Natasza G-5 5,20 wzorowa 300,00

81. Mikołajczyk Dominika G-Benice 5,62 wzorowa 400,00

82. Marek Paulina G-Benice 5,36 wzorowa 300,00

83. Mikołajczyk Weronika G-Benice 5,36 wzorowa 300,00

84. Kościółek Patrycja G-Benice 5,29 wzorowa 300,00

85. Garbarek Natalia G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

86. Garbarek Weronika G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

87. Gręda Weronika G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

88. Gruszczyńska Klaudia G-Benice 5,21 bardzo dobra 

300,00

89. Jankowska Żaneta G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

90. Kowal Kornelia G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

91. Młoda Oliwia G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

92. Nabzdyk Zuzanna G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

93. Wasielewska Wanessa G-Benice 5,21 wzorowa 300,00

94. Młynarz Nicola GChwaliszew 5,54 wzorowa 350,00

95. Młynarz Oliwia GChwaliszew 5,38 wzorowa 300,00

96. Rychlik Dominik GChwaliszew 5,27 wzorowa 300,00

97. Pyszel Patrycja GChwaliszew 4,1 wzorowa 100,00

98. Skrzypczak Martyna G-Orpiszew 5,47 wzorowa 350,00

99. Witkowska Paulina NG 5,79 wzorowa 750,00

100. Dzierla Julia NG 5,75 wzorowa 400,00

101. Markowska Julia NG 5,71 wzorowa 400,00

102. Pługowska Katarzyna NG 5,64 wzorowa 400,00

103. Szamałek Monika NG 5,64 wzorowa 400,00

104. Frik Natalia NG 5,5 wzorowa 350,00

105. Minta Piotr NG 5,31 wzorowa 300,00

106. Żmuda Aleksandra NG 5,31 bardzo dobra 300,00

107. Bzdęga Jan NG 5,29 wzorowa 300,00

108. Olszewski Jan NG 5,21 wzorowa 300,00

109. Drzewiecki Michał NG 4,93 bardzo dobra 250,00

110. Szych Filip NG 4,14 bardzo dobra 150,00
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wykorzystać dla dobra miast i 
wsi naszego regionu, aby wspar-
cie zewnętrzne trafiało do mniej-
szych miejscowości tak często jak 
do aglomeracji typu Poznań czy 
Kalisz. Mamy dużo do zrobienia 
dla rozwoju Polski regionalnej, a 
także dla lokalnych grup działa-
nia i rozmaitych, licznych organi-
zacji pozarządowych. Chciałbym 
oczywiście mieć także wpływ na 
funkcjonowanie służby zdrowia, 
oświaty, kolejnictwa. Przemawia 
za mną ponad 30-letnie doświad-
czenie samorządowe.
                                             (red.)

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 8500. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa (red. nacz.), 
Monika Menzfeld-Czubak. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52, is@um.krotoszyn.
pl. Skład: Intelis Media, druk: Polskapresse Bielany Wrocławskie. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

 26 i 27 września odbył się 
w Miliczu Ogólnopolski Tur-
niej Uczniowskich Klubów 
Sportowych. W zawodach 
wystartowało 170 zawodni-
ków. Ceramik reprezentowa-
ło 15 zapaśników wodników. 
Drużynowo krotoszyński klub 
zajął II miejsce. 
Kat. 59 kg -  I miejsce Szymon 
Wojtkowski
Kat. 47 kg - I miejsce Eryk Gi-
basiewicz 
Kat. 38 kg - II miejsce Dawid 

Lis 
Kat. 42 kg - III miejsce Michał 
Kryś
Kat. 47 kg - III miejsce Jakub 
Setecki 
 
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce – Olimpia Cieszków
II miejsce – LKS Ceramik 
Krotoszyn
III miejsce – Rokita Brzeg 
Dolny

(rafpat)

 Panie burmistrzu, nade-
szła wreszcie ta chwila, chyba 
oczekiwana przez Pana, kiedy 
odchodzi Pan na zasłużoną 
emeryturę, po 20 latach go-
spodarzenia w Krotoszynie... 
 Właściwie to było 
trochę więcej niż 20, 
bo najpierw przez czte-
ry lata byłem zastępcą 
burmistrza, a przed-
tem przez 9 lat zastęp-
cą naczelnika miasta. 
Znam Krotoszyn od 
podszewki i mało rze-
czy jest w stanie mnie 
tutaj zaskoczyć.  

 Co Panu naj-
bardziej utkwiło w 
pamięci z tych lat? 
Jakie wspomnie-
nia zabierze Pan ze 
sobą?  
 Pamiętam przede wszyst-
kim ludzi. Pracowników urzędu 
miejskiego, szefów i pracowni-
ków jednostek organizacyjnych 
naszej gminy, mieszkańców 
miasta i gminy, osoby, które 
znam ze swojej dzialności sa-
morządowej pozagminnej czy 
partyjnej... Oczami wyobraźni 
widzę twarze w konkretnych 
okolicznościach. Sytuacje, kie-
dy się naradzaliśmy, spierali-
śmy, dyskutowaliśmy w trakcie 
realizacji projektów. Zawsze 
powtarzałem, że doświadczeni 
i dobrzy fachowcy to skarb dla 
każdego szefa. Jako burmistrz 
odpowiadam za wszystko jed-
noosobowo, ale wiedza i popar-
cie pracowników pomagają na 
każdym kroku.

 A jakie inwestycje Pan za-
pamięta? Inwestycje to chyba 
najbardziej wymierny wskaź-
nik oceny pracy burmistrza.
 Wiem, ale będę mieć prob-
lem z wymienianiem tych inwe-
stycji. (szeroki uśmiech)  Przez 
minione dekady Krotoszyn i 
nasze wsie zmieniły się diame-
tralnie. Nie wszystko zrobiłem 
sam jako burmistrz, mieszkań-
cy, przedsiębiorcy też wpływali 
na wygląd miasta, ale w wielu 
miejscach mógłbym zostawić 
swój autograf. Rozpocząłem od 
oddania do użytku nowoczesnej 
wówczas oczyszczalni ścieków 
i mogliśmy wtedy ruszyć z ka-
nalizowaniem miasta. Teraz, na 

koniec mojej kadencji, historia 
zatoczyła koło i znowu wrócili-
śmy do oczyszczalni. Rozbudo-
wujemy ją, bo lata użytkowania 
i kilometry podłączonych przez 
ten czas rur kanalizacyjnych 

spowodowały, że obiekt już 
wkrótce nie sprosta potrzebom 
rozwijającego się dynamicznie 
miasta. 
 Jestem dumny z tego, że 
nasze dzieci uczą się w nowo-
czesnych i wyremontowanych 
szkołach i zadbanych przed-
szkolach. Przy prawie wszyst-
kich gminnych szkołach mamy 
nowoczesne sale gimnastyczne 
i boiska sportowe. Piękna, duża 
hala sportowa właśnie rośnie 
przy szkole na alei Powstańców 
Wlkp. Nasza młodzież uczy się 
w godnych warunkach i umie 
pływać, bo mamy krytą pły-
walnię, regularnie i planowo 
wykorzystywaną przez szkoły. 
W ostatnich latach został wyre-
montowany ciek wodny Jawnik 
i przygotowane poldery zalewo-
we, które całkowicie zabezpie-
czają naszą gminę przed skutka-
mi powodzi. Nie jestem w stanie 
wymienić inwestycji związa-
nych z infrastrukturą miejską, 
czyli wyremontowanych dróg, 
także na wsiach, placów zabaw, 
siłowni plenerowych i innych 
tego typu rzeczy, bo jest ich za 
dużo. Co ważne – dbałem o to, 
aby nowoczesność zawitała też 
pod opłotki i dlatego miesz-
kańcy podkrotoszyńskich wsi 
spotykają się i współpracują w 
wyremontowanych, zadbanych 
domach kultury i świetlicach, a 
dzieci mają place zabaw nie gor-
sze niż w mieście. Wisienką na 
torcie, złożonym z dwóch dekad 

pracy w samorządzie, jest rewi-
talizacja centrum Krotoszyna. 
Połączona z pracami wodo-
ciagowymi i kanalizacyjnymi, 
niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania miasta. Po za-

kończeniu robót 
możemy bez 
kompleksów za-
praszać gości na 
Rynek, a i dla 
naszych miesz-
kańców jest to 
atrakcyjny cel 
rodzinnych spa-
cerów.  Mam 
poczucie sa-
tysfakcji, kiedy 
podsumowuję 
zmiany, jakie 
zaszły w minio-
nych dwóch de-
kadach w naszej 
gminie. 

 Nic Pan nie mówi o pozy-
skiwaniu funduszy zewnętrz-
nych, a przecież jest się czym 
pochwalić...
 Tak, mam się czym chwa-
lić. Wiele razy aplikowaliśmy 
z sukcesem o dofinansowania 
zewnętrzne na inwestycje w 
naszej gminie. Na remonty i 
rozbudowy świetlic wiejskich, 
place zabaw oraz ochronę naj-
biedniejszych mieszkańców 
uzyskaliśmy 2,7 mln złotych. 
Na unowocześnienie krotoszyń-
skiej oświaty z kasy unijnej do-
staliśmy łącznie 2,8 mln złotych. 
Ponad 2 miliony wsparły rozwój 
taboru autobusowego MZK. 
Dużo, bo aż 48 mln złotych, 
pozyskaliśmy na inwestycje, 
których po zakończeniu nie wi-
dać gołym okiem, ale znacząco 
wpływają na standard naszego 
życia. To były: modernizacja i 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
i deszczowej, uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
oraz regulacja Jawnika. Za nami 
też   remonty szkół, dróg... Li-
cząc łącznie, uzyskaliśmy około 
56 mln złotych. Dzięki unijnym 
programom wyremontowaliśmy 
centrum miasta oraz budujemy 
wspomnianą już halę sportową 
przy szkole.

 Pokusi się Pan na jakieś 
podsumowanie tych osiąg-
nieć? 
 Nie muszę sumować, bo inni 

Burmistrzu, co dalej? 
16 listopada wybierzemy sobie samorząd na najbliższe cztery lata. Wybierzemy nowy (lub stary) skład rady miejskiej, 
powiatowej, sejmiku wojewódzkiego. I przede wszystkim nowego burmistrza, w tym wypadku - bezapelacyjnie nowego. 
Burmistrz Julian Jokś po latach pracy na rzecz naszej gminy odchodzi na emeryturę. W fotelu burmistrza, który przez 20 
lat nie zmieniał właściciela, już za kilka tygodni usiądzie ktoś inny... 

Julian Jokś jest zawodowo i 
rodzinnie nierozerwalnie zwią-
zany z Wielkopolską. Pochodzi 
z okolic Gostynia, ma rodzinę 
w Gostyniu i Wolsztynie, od 35 
lat mieszka w Krotoszynie. Z 
wykształcenia mgr inżynier me-
lioracji wodnych, od dwudziestu 
lat jest burmistrzem Krotoszyna. 
Jego żona była przez wiele lat 
nauczycielką w jednej z kroto-
szyńskich szkół średnich. Dzieci 
– córka i syn są już usamodziel-
nione, mają swoje rodziny. 

już mnie podsumowali. W tego-
rocznym rankingu Dziennika 
Gazety Prawnej Perły Samorzą-
du przyznano mi II miejsce w 
kraju w grupie włodarzy gmin 
podobnej wielkości. Natomiast 
w rankingu Rzeczypospolitej 
gmina Krotoszyn zdobyła miej-
sce X w swojej kategorii, w ze-
szłym roku też mieliśmy bardzo 
dobrą pozycję, bo XI.

 Będzie co wspominać wnu-
kom w domowym zaciszu... 
 I tak, i nie. Odchodzę z eta-
towej pracy w samorządzie, ale 
zamierzam jeszcze działać dla 
dobra mieszkańców, nie tylko 
Krotoszyna. Zaproponowano mi 
kandydowanie na radnego sej-
miku wojewódzkiego z okręgu 
leszczyńskiego i krotoszyńskie-
go.  Szczególnie ważne byłoby 
teraz zatroszczyć się o możliwo-
ści, jakie dają dofinansowania z 
europejskich programów. Mam 
duże doświadczenie samorządo-
we i polityczne, wiedzę i sporo 
energii, a o pieniądze unijne bę-
dzie coraz trudniej. Chciałabym 
swoje możliwości i umiejętności 

Zapaśnicy w Miliczu
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