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Ostatnia w tej kadencji sesja
Rady Miejskiej w Krotoszynie
odbyła się 30 października. Po
obradach radni pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Pomidorowo w G4

Od 2002 roku 10 października jest obchodzony w
Polsce jako Dzień Drzewa. Przy tej okazji w wielu miejscach organizowane są akcje sadzenia drzew, w które
chętnie włączają się różne organizacje, szkoły i przedszkola. Burmistrz Julian Jokś z okazji Święta Drzewa
zasadził dąb na skwerze na placu Jana Pawła II.

Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie wraz z Samorządowym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli po raz drugi zadbały
o to, aby młode pokolenie spojrzało łaskawszym okiem na
warzywa. 10 października 2014 w sali gimnastycznej G4
zgromadzili się
przedstawiciele
szóstoklasistów
szkół podstawowych z powiatu
krotoszyńskiego
oraz pierwszaki
– świeżo upieczeni gimnazjaliści.
Wszystko po to,
by stanąć w szranki z pomidorem. Młodzi entuzjaści tego
warzywa musieli wykazać się nie tylko fachową wiedzą
na jego temat, ale również talentem literackim i umiejętnościami sportowymi. Siły stracone podczas rywalizacji
w konkurencjach zregenerowane zostały w trakcie pomidorowego poczęstunku przygotowanego dla uczestników
konkursu i ich opiekunów przez starszych kolegów z Gimnazjum nr 4. Za rok kolejne spotkanie – przy szarlotce. Do
głosu zostanie dopuszczone jabłko.     Małgorzata Pługowska


fot. Mariol.a Koczorowska

16 października, w rocznicę wyboru
kardynała Wojtyły na Papieża, społeczność
Zespołu Szkół
im. Jana Pawła
II w Benicach
zorganizowała przemarsz
głównymi ulicami wsi, aby uczcić wydarzenie związane ze swoim Patronem. Na czele pochodu gimnazjaliści
nieśli transparent z napisem: „Człowieka trzeba mierzyć
miarą serca”. Przemarszowi towarzyszyły piosenki o Janie Pawle II śpiewane wspólnie przez proboszcza parafii
benickiej – księdza Adama Gmerka, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.Po powrocie do  szkoły na
wszystkich czekały przygotowane przez rodziców dania
papieskie. Nie zabrakło typowo polskich dań: zapiekanych ziemniaków z cebulką, jajecznicy, a także osławionych kremówek.                                                            (sab)

Burmistrz zasadził dąb

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. archiwum

Dzień Papieski w Benicach
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Obecność obowiązkowa
96 rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy w Krotoszynie 10
listopada. O godz. 18.00 rozpocznie
się ceremonia podniesienia flagi państwowej na Ratuszu. Następnie zgromadzone na rynku delegacje przejdą
pod pomnik Wolności gdzie złożą
wiązanki kwiatów.
O godz. 18.30 w kościele św. ap. Piotra i Pawła rozpocznie się msza św. w
intencji ojczyzny.

23 listopada o godz. 18.00 w sali krotoszyńskiego kina odbędzie się koncert Katarzyny Groniec ZOO (piosenki
Agnieszki Osieckiej). Bilety kosztują
30 zł i można je kupić w kasie Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, w kasie
Kina 3D Przedwiośnie oraz on-line na
stronie KOK.

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

Burmistrz Julian Jokś przyj muje interesantów we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia
Jamka przyjmuje interesantów we wtorki
w godz. 14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe
62 725 42 56
		
62 725 42 57
Komenda Powiatowa Policji
w Krotoszynie
62 725 52 00
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
		
62 725 29 21
		
62 725 29 22

fot. Izabela Bartoś

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
		
62 725 36 68
		
62 725 39 96



w Krotoszynie. Kapituła tutułu
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek. Radni w
uznaniu zasług kandydata dla
ochrony zdrowia i wspomagania zdrowego wypoczynku społeczności lokalnej jednogłośnie
zaakceptowali projekt uchwały.

(eliz)

Jubileusz krotoszyńskich Amazonek
9 października Stowarzyszenie Krotoszyński
Klub Amazonki obchodziło 20-lecie istnienia
W tym dniu zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym udział wzięły przedstawicielki
13 klubów z województwa wielkopolskiego oraz
zaproszeni goście: Krystyna Wechman – prezes
Federacji Amazonek oraz Grzegorz Świątanowski - lekarz onkolog.
ku z rewitalizacją rynku miejskiego”.                               (eliz)

fot. Marcin Zawieja

W uroczystym otwarciu wzięły udział
dzieci z przedszkola
Wesoła
Gromadka - trzy oddziały
przedszkolaków pod
opieką nauczycielek i dyrektor Zofii
Walkowiak dokładnie przetestowały
wszystkie urządzenia zamontowane na
placu.
Gospodarzami otwarcia byli: Franciszek Marszałek, dyrektor departamentu w
UM, Michał Kurek, naczelnik
wydziału gospodarki komunalnej, oraz radni Natalia Robakowska i Krzysztof Kierzek.
Plac przy Okrężnej jest zupełnie nowym miejscem dziecięcych zabaw, dwa pozostałe
place: w parku miejskim oraz

Ważne telefony

999
998
997

15 października odbyła się
sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie, na której radni podjęli
decyzję o przyznaniu tytułu
Honorowy Obywatel Krotoszyna prof. dr. inż. Heinzowi K.
Junkerowi.
Z wnioskiem o nadanie prof.
Junkerowi tego tytułu wystąpiła Fundacja Szpital Powiatowy

22 października oficjalnie otworzony został plac
zabaw przy ulicy Okrężnej, jeden z trzech oddanych do użytku w połowie października.

Krotoszyński Ośrodek Kultury wprowadził od października br. internetową
sprzedaż biletów na wszystkie organizowane wydarzenia, w tym seanse
w Kinie 3D Przedwiośnie, koncerty,
spektakle i inne wydarzenia biletowane. Wystarczy wejść na stronę bilety.
kok.krotoszyn.pl wybrać wydarzenie,
przeczytać regulamin sprzedaży, wybrać bilet i za niego zapłacić a potem
już tylko pojawić się z wydrukowanym
biletem przed danym wydarzeniem.

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 		
Straż Pożarna 		
Policja 			

21 października Bank Gospodarstwa Krajowego
zorganizował w Warszawie konferencję podsumowującą doświadczenia z wdrażania inicjatywy europejskiej JESSICA.

Nowy plac zabaw na Okrężnej

Do 28 listopada br. trwa przyjmowanie
zgłoszeń do 23 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego “Autoportret
Jesienny” Krotoszyn 2014. Więcej
informacji i regulamin na stronie organizatora - kok.krotoszyn.pl

62 725 19 00

Radni przyznali tytuł

Spotkanie w Warszawie było okazją do podsumowań i wyróżnienia
najlepszych
projektów
zrealizowanych
dzięki
temu wsparciu. W niedużym gronie osób wywoływanych do odebrania
dyplomów
gratulacyjnych był także burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś.
Nasz samorząd otrzymał
gratulacje za „najlepszą
przestrzeń publiczną w związ-

16 listopada – wybory samorządowe.
Wybierzemy wójtów, burmistrzów,
radnych miejskich i powiatowych oraz
radnych sejmiku wojewódzkiego.

Urząd Skarbowy

Modernizacja Rynku wyróżniona

JESSICA wspiera w
formie pożyczek trwałe
incjatywy na obszarach
miejskich, z jej pomocą
przeprowadziliśmy modernizację centrum Krotoszyna.

Do 14 listopada na korytarzu Galerii
Refektarz można oglądać wystawę
fotografii klubu Blenda pt. “KODY
MIASTA”. Wystawa zorganizowana
została w ramach II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza
Zjeżdżałki.

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

www.is.krotoszyn.pl

przy ulicy Młyńskiej zostały
wyremontowane i doposażone. Koszt robót przeprowadzonych na trzech placach, wraz
z niebędną dokumentacją oraz
pozwoleniami, wyniósł   276
tys. złotych. Wykonawcą inwestycji była firma FreeKids SC,
A.Gąsiorek, Z. Andruszewski z
Trzęsowic.
(eliz)

W gronie gości znaleźli
się również: Julian Jokś, burmistrz Krotoszyna, Leszek
Kulka, starosta Powiatu Krotoszyńskiego, przedstawiciel
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
oraz przewodniczący Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego.

nie klubem przez 6 lat; Janina Żukiewicz i Sabina Kokot
– amazonki z Krotoszyńskiego
Klubu za długoletnią pracę na
rzecz Klubu.
Spotkanie uświetnił pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu Zespołu TEMPERATURE
oraz występ zespołu ludowego
BIADKOWIANKI.

Krotoszyńskie Amazonki
uhonorowały Bursztynowym
Łukiem 2 osoby szczególnie zasłużone dla ruchu Amazonek:
lekarza onkologa Grzegorza
Świątanowskiego, przyszłego
ordynatora oddziału chemioi radioterapii w Krotoszynie
oraz burmistrza Juliana Joksia

Za zorganizowanie spotkania przewodniczącej Klubu,
Bernadecie Stefańskiej, podziękowania złożyła Halina
Nawrot.
Kolejne spotkanie planowane
jest za 5 lat.

Ponadto dyplomy i podziękowania otrzymali: starosta
Powiatu Krotoszyńskiego - za
długoletnią współpracę; Barbara Dmochowska – za założenie ruchu społeczności amazonek w 1994 r. w Krotoszynie;
Barbara Fabiszak, była przewodnicząca Klubu, za wkład
pracy włożony przy założeniu
Stowarzyszenia i kierowa-

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania Kroptoszyński
Klub Amazonek dziękuje sponsorom: PCPR w Krotoszynie,
Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie, Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, Bankowi Spółdzielczemu Oddział w
Krotoszynie, radnym z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego oraz państwu Ziółkowskim.
    (Krotoszyński Klub Amazonki)
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Podsumowanie kadencji 2010 – 2014
- Miasto i Gmina Krotoszyn
Zaprezentowane na czterech stronach informacje są
raczej wyliczeniem niż podsumowaniem.
Rzeczywiste
podsumowanie
działalności
samorządu w mijającej kadencji zajęło ponad dwieście
stron i zostało opublikowane w
formie książki. Publikacja ta,
choć stanowi również swego
rodzaju skrót, jest zdecydowanie bogatsza w informacje dotyczące remontów, inwestycji,
ich zakresów i przede wszystkim dat. Zamieszczone są w

niej także podsumowania działalności instytucji podległych
samorządowi, jak Krotoszyński Ośrodek Kultury, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna,
Muzeum Regionalne, Centrum
Sportu i Rekreacji Wodnik,
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury, Straż Miejska oraz
rad sołeckich i osiedlowych.
Tam również znajdziemy podsumowanie działania Rady
Miejskiej w Krotoszynie, która
jest kluczowym decydentem w
sprawach samorządowych, bo-

Kamery i remonty

zagospodarowania
terenów
przy ul. Sportowej, przeznaczonych na ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy - zakończenie
do połowy 2015 roku, koszt 151
tys. złotych. Przeprowadzono remont budynków Urzędu
Miejskiego, były to: prace adaptacyjne, roboty malarskie,
posadzkarskie,
instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i c.o. docieplenie, gipsowanie wymia-

W poniższym zestawieniu
zrezygnowaliśmy z wszelkich
oznaczeń czasowych, kondensując informacje bez podziału
na lata i stawiając na najbardziej spektakularne wyniki

pracy samorządu -  inwestycje
i remonty. Z powodu ograniczenia do czterech stron jest
to oczywiście zestawienie niepełne, wybiórcze. Może ono
jednak dać nam obraz tego,
co zostało zrobione w ciągu
ostatnich czterech lat w naszej
gminie, bowiem na co dzień
nie zdajemy sobie sprawy, jak
bardzo zmieniło się oblicze naszego miasta i naszych wsi.
Jesteśmy przekonani, że
apetyt mieszkańców na mo-

dernizacje, remonty,  budowy i
ogólnie wszystko, co mogłoby
być nowe lub lepsze w przestrzeni publicznej, jest zdecydowanie większy. I słusznie,
bo dobre chęci,   pragnienia i
dążenia są motorem rozwoju.
Niemniej przygotowując, zarówno publikację książkową,
jak i poniższe wyliczenie, odczuwaliśmy sami zdumienie
- że tego aż tyle było, i jednocześnie dumę – tak zmieniał
się nasz Krotoszyn.

pokrycia dachowego, moder- i małą architekturą. Całkowity szkolnych. W Przedszkolu nr
nizację systemu grzewczego, koszt projektu wynosi 16 mln 2 przeprowadzono szereg prac
instalacji wodnej, kanalizacyj- 761 tys. złotych. Gmina wspie- remontowych, Przedszkole nr 6
nej i elektrycznej,
z OI wyremontowano
wykonanie sanitagruntownie i ocieploriatów, adaptację
no. Termomodernizacji poddano także,
pomieszczeń, remont kuchni i zaoprócz Przedszkola
plecza kuchennego,
nr 6, kompleksowo
przebudowę przyłąSzkołę Podstawową
czy wodociagowonr 8 i Gimnazjum nr
kanalizacyjnych.
4 oraz Krotoszyńską
Koszt
całkowity
Bibliotekę Publiczną.
robót – 6 mln 751,1
W zakresie potrójnej
tys. złotych, dofiinwestycji były m.in.
nasowanie unijne 1
docieplenia
ścian,
mln 192,4 tys. złodachów,
wymiana
tych.
stolarki okiennej i
  	
drzwiowej, moderW zakresie re- Drugi budynek UM przy ul. Kołłątaja po remoncie
nizacja
systemów
montu
Zespołu
grzewczych.
Koszt
ra się tutaj pożyczką z inicjaty- robót wyniósł blisko 2 mln 326
Szkół w Orpiszewie
były m.in.  termomodernizacja wy JESSICA w wysokości 13 tys. złotych. NFOŚGW wsparł
budynku, wymiana pokrycia mln 527 tys. złotych. Dodat- zadanie dotacją w wysokości
dachowego, instalacji sanitar- kowo uzyskano 2 mln złotych 1 mln 47 tys. złotych oraz ponych i instalacji elektrycznej, z Funduszu Rozwoju Kultury życzką - 838 tys. złotych, naadaptacja pomieszczeń, mo- Fizycznej. Zakończenie inwe- tomaist WFOŚGW – pożyczką
dernizacja zaplecza sali gim- stycji zaplanowano na sierpień 175 tys. złotych.
nastycznej. Koszt całkowity 2015 r.
wyniósł 1 mln 310 tys. złotych,
Laptopy i internet
dofinasowanie WFOŚGW –
Powyższe inwestycje są tyl- dla najbiedniejszych
ko znaczącymi przykładami,
136 tys. złotych.
bowiem w ostatnich czterech Celem projektu PrzeciwdziaRemont Zespołu Szkół nr latach samorząd systematycz- łanie wykluczeniu cyfrowe3 w Krotoszynie objął zmianę nie remontował i doposażał
mu – eInclusion było
lokalizacji
staułatwienie dostępu do
cji trafo i remont
internetu biedniejszym
budynku szkoły,
mieszkańcom
miasta.
m.in. renowację i
Samorząd przekazał 100
przebudowę porodzinom, wybranym w
mieszczeń, wyporozumieniu z Miejmianę
stolarki
skim Ośrodkiem Pomookiennej i częścy Społecznej, laptopy
ciowo drzwiowej,
z
oprogramowaniem.
poprawę izolacji
Wcześniej przygotowacieplnej obiektu,
ny został system nadajrenowację
eleników radiowych podłąwacji, wymianę
czonych do światłowodu,
instalacji
elekgwarantujący swobodny
trycznej, c.o. i
Termomodernizacja krotoszyńskiego Przedszkola nr 6 zdobyła nagro- dostęp do internetu bewod-kan. W zaneficjentom
projektu.
dę II stopnia jako Modernizacja Roku 2013
kresie trwającej
Koszt zadania prawie 1
inwestycji jest rozbiórka sali szkoły, tak na wsiach, jak i w mln złotych, dofinansowanie
gimnastycznej i budowa hali mieście. Liczne inwestycje ze środków unijnych – 850 tys.
widowiskowo-sportowej oraz prowadzono także w przed- złotych.
drogi dojazdowej z parkingiem szkolach i oddziałach przed-

Rynek po rewitalizacji

tys. złotych.
Samorząd gminy sfinasował
kupno wideogastroskopu dla
SPZOZ za 58,3 tys.zł i przekazał dofinansowanie na nowy
autokar dla Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Krotoszynie. Zakupił także za 49,9 tys. zł dla
szpitala monitor do małoinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych z modułem rzutu
serca, który znacznie poprawia
możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku pacjentów w ciężkim stanie. 400
tys.zł gmina przekazała na zakup nowoczesnego tomografu
dla szpitala. Urządzenie kosztuje w sumie 1,8 mln. zł.
Trwają prace nad projektem

na okien i stolarki drzwiowej.
Koszt 907,9 tys złotych. Remont budynku gospodarczego
w parku miejskim kosztował
465,6 tys. złotych.
Na termomodernizację budynku OSP w Biadkach, przebudowę budynków OSP w Różopolu i Orpiszewie samorząd
wydał  427,2 tys. złotych, dofinasowanie z WFOŚGW wyniosło 65 tys. złotych.

Remonty i modernizacje
szkół i przedszkoli
Remont budynków Szkoły
Podstawowej nr 4 objął m.in.
docieplenie ścian, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie elewacji, wymianę

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Izabela Bartoś

fot. Izabela Bartoś

W ramach kontynuacji budowy monitoringu miejskiego
kolejne kamery zainstalowano:
przy Słodowej, na terenie miasteczka ruchu drogowego, przy
Promenadzie, na al. Powstańców Wlkp. (naprzeciw kina).
Koszt wraz z pełnym okablowaniem i potrzebnymi urządzeniami wyniósł blisko 460

wiem wspólne decyzje radnych
wyznaczają kierunki działania
samorządu gminnego. Z treścią
publikacji można się zapoznać
w bibliotece miejskiej, będzie
ona także dostępna w wydaniu
internetowym. Zapraszamy do
jej lektury.
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Inwestycje drogowe w latach 2010 – 2014
Samorząd budował i remontował drogi gminne oraz współpracował przy budowie dróg mających innych zarządców.

Biadki - odcinek Polnej i Dworcowej, dł. 700 m.
Wielowieś - ul. Kościelna dł.
173 m i pas postojowy.
Benice - ul. Krótka i Szkolna
(dł. 129 m i 261 m) z parkingiem
i petlą autobusową.   
Kobierno - ul. Łąkowa, dł. 700
m, jednostronny chodnik.
Lutogniew - ul. Spokojna, Akacjowa i Kościelna (dł. 76,5 m,
263m i 123 m).   
Dierżanów - droga dł. 170 m,
jednostronny chodnik, plac na-

ul. Kościelna w Lutogniewie

Ciągi pieszo-jezdne
w mieście

złotych. Na roboty na Łąkowej
900 tys. wyasygnowało starostwo, 516 tys. - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokal-

Część ulic miejskich budowano jako ciągi pieszojezdne o nawierzchni z
kostki betonowej. Dotyczy
to następujących ulic: Hubala, dł. 200 m; Mikołajczyka, dł. 180 m; Poziomkowa i Malinowa, dł. 220
m; Sudecka, dł. 190 m;
Zmysłowska, dł. 220 m;
Chłapowskiego, Madalińskiego i Umińskiego, dł. ul. Karłowicza w Krotoszynie
180 metrów; Jabłoniowa,
Nabzdyka i Karowa, dł. 258 m; nych.  
Karłowicza, dł. 101 m; Lecha, W ostatnich latach zbudowaRusa, Czecha, dł. 81, 76 i 61 m; no także ciąg pieszo-rowerowy  
Karpacka, dł. 103 m; Gałeckie- dł. 375 m i plac parkingowy
go i Wierzbięty, dł. 360 m; Cze- na Wiejskiej; zmodernizowano
reśniowa i Paderewskiego, dł. nawierzchnię asfaltową placu
89 m i 95 m; Kujawska, dł. 60 Targowego, pow. 153m2; wyrem; Liliowa, dł. 110 m; Chłapow- montowano drogę w Salni, dł.
skiego, Madalińskiego i Umiń- 320 m; odmulono 10 km rowów
skiego, dł. 102 m,  154 m i 160 melioracyjnych przy drogach
wyremontowano
m; Rolnicza, dł. 317 m. Łączny gminnych;
ulicę
Krótką.
Koszt powyżkoszt budowy ww. ulic wynosi
4 mln 117,6 tys. złotych.

nie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad inwestycje na drogach krajowych na terenie gminy. W ramach współpracy gmina dołożyła 285 tys.
zł na dokumentację i modernizację ul. Zdunowskiej (od
Staszica do Transportowej).
Przy remoncie chodników
na Witosa, Raszkowskiej i
Kobylińskiej – GDDKA kupiła materiał, gmina pokryła
koszt robót - 146,7 tys. zł.

Ważny temat - obwodnica

fot. Izabela Bartoś (x5)

fot. Monika Menzfeld-Czubak



Dofinansowanie budowy
ulic powiatowych
Samorząd gminy wsparł Starostwo Powiatowe przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic
Wiśniowej, Spartańskiej, Sportowej i Zielonej i przebudowie
ulicy Grudzielskiego i szosy
Benickiej. Wsparcie inwestycyjne powiat otrzymał także przy

Rozmowy na temat obwodnicy Krotoszyna prowadzone są
od kilku lat. W 2010 r. podpisane
zostało porozumienie, w
którym zainteresowane
samorządy zadeklarowały wkład finansowy
w przygotowanie dokumentacji poprzedzającej
projekt obwodnicy, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad - nadzór
me r y t or ycz ny
nad realizacją. ul. Gałeckiego w Krotoszynie
Obecnie opracobudowie ciągu pieszo-rowerowywane są dwie doku- wego Krotoszyn – Chachalnia,
mentacje przedprojek- ulic Wiejskiej, Ściegiennego,
towe, których celem jest Osadniczej, szosy Benickiej,
wyznaczenie korytarza Magazynowej, odcinka Rawiprzyszłej obwodnicy. ckiej, Łukasiewicza i Staszica.
Pierwsza z nich współ- Gmina dofinansowała przebufinansowana jest przez dowę drogi powiatowej przez
samorządy gminne Kro- Chwaliszew do granicy powiatu
toszyna, Zdun, Cieszko- ostrowskiego.
Dofinansowawa oraz powiatu kroto- niem gminnym objęto także buszyńskiego i milickiego, druga dowę Rawickiej i Floriańskiej.
przez gminę Krotoszyn oraz W latach 2010-2013 samorząd
powiat krotoszyński. Pierwsze gminy przekazał na remonty
studium obwodnicy, w ciągu dróg powiatowych łącznie 5
drogi nr 15, jest na ukończeniu, mln 740,5 tys. złotych. Na rok
prace nad studium w ciągu drogi 2014 r. zaplanowano dofinansowanie modernizacji drogi Bożacin – Lutogniew w wysokości
500 tys. złotych.

wrotu.  
Pozostałe ulice w mieście
Chwaliszew - ul. Krótka, dł.  91
m, z placem nawrotu.  
Łąkowa - budowa jezdni, chodBiadki - ul. ks. Kałuży oraz od- nika oraz ciągu pieszo-rowerocinek Gorzupskiej, dł. 642 m.
wego dł. 630 m (od Tyczyńskiego
Łącznie budowa tych dróg kosz- do Bolewskiego), przebudowa 2
towała 3 mln 8,5 tys. złotych.  
skrzyżowań na ronda, budowa
Przygotowano dokumentację na oświetlenie ulicznego.
budowę Sadowej w Bożacinie Słoneczna - (od Kobylińskiej)
i Ogrodowej z parkingiem w budowa jezdni, chodnika dł. ul. Łąkowa w Krotoszynie
Chwaliszewie.
350 m wraz z chodnikiem oraz
Wiele dróg na wsiach gmina ciągu pieszo-jezdnego dł. 70 m szych inwestycji wyniósł 1 mln
315 złotych.  
zbudowała przy finansowym z kostki.
wsparciu Funduszu Ochrony Wielkopolska – dwa odcinki
Samorząd zlecił przygotowaGruntów Rolnych Urzędu Mar- jezdni:   360 m z nawierzchnią
szałkowskiego Województwa bitumiczną oraz 100 m z kostki. nie dokumentacji drogowej na
budowę Pszennej, Północnej
Wielkopolskiego. Były to: Rai odcinka Rolniczej.
ciborów, droga dł. 680 m, o naW
trakcie opracowawierzchni mineralno-bitumicznia
są dokumentacje
nej; Wróżewy, droga dł. 280 m;
na
budowę
Jasnej i
Biadki - ul. ks. Kałuży oraz odWiewiórowskiego,
cinek Gorzupskiej, dł. 642 m;
co umożliwi złożenie
Benice, ul. Ustkowska, dł. 279
wniosku o dofinansom, nawierzchnia asfaltowa; Orwanie z Narodowego
piszew, ul. Zielona, dł. 690 m,
Programu Przebudonawierzchnia asfaltowa; Lutowy Dróg Lokalnych,
gniew, ul. Kościelna, dł. 253 m;
oraz na na budowę
Benice, ul. Krzywa, dł. 279 m; ul. Słoneczna w Chwaliszewie
ciągu pieszo-rowe- ul. Kujawska w Krotoszynie
Chwaliszew, ul Słoneczna, dł.
nr 36 powinny potrwać do poło290 m. Koszt budowy ww. dróg Akacjowa, dł. 150 m i Jodłowa, rowego na Sulmierzyckiej, tu zleceniodawcą będzie wy 2015 roku. Dokumentacje
wyniósł około 2 mln 970,2 tys. dł. 80 m.
złotych, dofinansowanie FOGR- Bohaterów Monte Cassino dł. Urząd Marszałkowski.   Na II będą podstawą do opracowania
półroczu br. zaplanowano od- projektu budowlanego i uzyskau – 671,1 tys złotych.
180 m.
Mazowiecka – dwa od- danie do użytku ulic: Matejki, nia pozwolenia na budowę, co
cinki: dł. 337 m z betonu Morelowej i Wyspiańskiego, dł. zlecone będzie w przyszłości
asfaltowego, dł. 82 m z 250 m, oraz Pomorskiej i Ma- przez Generalną Dyrekcję Dróg
zurskiej o dł. 120 m.
Krajowych i Autostrad. Koszt
kostki betonowej.
pierwszego
studium opiewa
Waryńskiego - dł. 257
na 389,9 tys. złotych, drugiem. Popiełuszki dł. 110 Drogi krajowe
go – 244,5 tys. złotych. Samom.
Koszt ww. inwestycji Od połowy lat dziewięćdziesią- rządy zainteresowanych gmin
wyniósł ponad 4 mln tych samorząd prowadzi wspól- zobowiązały się do rezerwacji
ul. Rolnicza w Krotoszynie

terenów na budowę obwodnicy
w planach zagospodarowania
przestrzennego. Rozpoczęcie
inwestycji uzależnione jest od
umieszczenia zadania w centralnym planie budowy dróg
krajowych w Polsce.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Nowe drogi na wsiach

Nowe lampy
i wiaty przystankowe
Remont i unowocześnienie
oświetlenia przeprowadzono:
w Kobiernie przy   Krotoszyńskiej, w Orpiszewie przy Krotoszyńskiej i w Krotoszynie przy
Ostrowskiej. Koszt inwestycji
oświetleniowych wyniósł 229
tys. złotych. Przy drogach na
terenie gminy powstało 10 nowych wiat: w Krotoszynie na
Rynkowej i Łąkowej, w Roszkach, Biadkach – Rozdrażewska, Paprotki, Sulmierzycka,
w Orpiszewie na Szkolnej, w
Raciborowie, Różopolu i Świnkowie, ich koszt wynióśł prawie
67 tys. złotych.
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Prowadzona obecnie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie ma na celu dostosowanie
obiektu do wymogów unijnych.
Zakres robót obejmuje: przebudowę systemu krat i piaskownika, budowę reaktora biologicznego, modernizację systemu

Ochrona przeciwpowodziowa Krotoszyna poprzez regulację cieku Jawnik i jego dopływów, utworzenie 2 polderów
zalewowych (suche zbiorniki
deszczowe) oraz przebudowę
Jeziora Odrzykowskiego. Całkowity koszt projektu – 18 mln
161,8 tys. złotych, dofinansowanie unijne – 12 mln 27,7 tys.
złotych.

Utrzymanie dróg
Co roku w ramach utrzymania dróg przeprowadzane są
remonty cząstkowe na drogach
asfaltowych, profilowania dróg
gruntowych, nawożenie tłucznia granitowego, malowanie
oznakowania poziomego na
drodze, wymiana znaków drogowych pionowych, wymiana
tablic z nazwami miejscowości
i ulic, a także bieżące oczyszczanie rowów przy drogach
gminnych oraz odśnieżanie
dróg gminnych.
Na remonty i utrzymanie
chodników oraz bieżące naprawy dróg w mieście w kończącej
się kadencji wydano około 1
mln 963 tys.zł.
Na wsiach remonty chodników
i bieżące naprawy dróg asfaltowych kosztowały około 960
tys.złotych.
Koszty utrzymania dróg
podnosi co najmniej o milion

złotych zimowe dbanie o ich
przejezdność,
uzupełnianie
znaków drogowych, transport
żużla na wyrównianie i utwardzenie dróg, zakup tłucznia
drogowego, wycinka krzaków,
odmulanie rowów, bieżące naprawy mostów, profilowanie
dróg.
Ważnym
uzupełnieniem
dróg jest oświetlenie uliczne:
jego bieżąca naprawa, uzupełnianie lamp oraz mycie kloszy,
tudzież wiaty przystankowe i
ich remonty.
Ozdobą miasta są tereny zielone, które wymagają co roku
wielu nakładów finansowych.
Samo usuwanie w parku miejskim skutków nawałnicy kosztowało samorząd blisko 110
tys. złotych. Dodatkowe zagospodarowanie wybranych fragmentów parku to koszt około 45
tys. zł.

Planowanie przestrzenne
Gospodarka i planowanie
przestrzenne należą do bardzo ważnych zadań gminy.
W latach 2010- 2014 została
wprowadzona zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenów, zarówno
na obszarze miasta jak i wsi,
uchwalono także nowe Studium
oraz 12 planów miejscowych,

których powierzchnia łącznie
wynosi około 1 827 ha.
Kolejnych 10 obszarów o
łącznej powierzchni około 391
ha zostało objętych uchwałą w
sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;
6 z nich jest już w trakcie opracowania. a kolejne 4 czekają na
realizację.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

osadników wtórnych, powiększenie oraz zadaszenie placu
osadowego. Koszt całości 52
mln 737,4 tys. złotych, dofinansowanie unijne 25 mln 277,3
tys. złotych, pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW 9 mln
złotych. Koszty modernizacji
oczyszczalni ścieków poniesie
PGKiM, termin zakończenia
modernizacji – marzec 2015r.

Kobierna, Orpiszewa. Koszt
tych placów opiewa na ponad
470 tys.zł,   z czego 245 tys.zł
pochodziło z dotacji unijnych

Siłownia w parku miejskim

oraz budżetu samorządu wojewódzkiego. Uczniowie kobierskiej podstawówki mogą także
korzystać z siłowni plenerowej
przy szkole. Nowy obiekt kosztował blisko 38,5 tys.zł, z tego
25,5 tys.zł  pozyskano z budżetu samorządu wojewódzkiego.

Domy wiejskie, świetlice
Dom Rolnika w Bożacinie
- remont, rozbudowa o zaplecze
kuchenne
i kotłownię, docieplenie,
koszt 710 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne „Odnowa i rozwój wsi” 368 tys.
złotych.

wszystkich instalacji. Koszt zadania wyniósł 578 tys. złotych,

Dom Ludowy w Lutogniewie – remont z dobudową kotłowni, systemem
ogrzewania i dociepleniem
budynku, koszt 1 mln 257,5
tys. złotych, w tym dotacja Świetlica w Brzozie
z programu „Odnowa i rozz czego dofinansowanie unijne
wój wsi”- 500 tys. złotych.
- 210 tys. złotych.
Wiejski Dom Kultury w Kobiernie- remont i przebudowa z dociepleniem i doposażeniem, koszt 1 mln 152 tys.
złotych, w tym dofinasowanie unijne 500 tys. złotych.
Świetlica Wiejska w
Brzozie – całkowita modernizacja budynku z przebudową konstrukcji, dachu, wykonaniem elewacji Uroczystość z okazji oddania do użytku Domu
i dociepleniem, wymianą Ludowego w Lutogniewie

Przystanek rowerowy w
Tomnicach – budowa drewnianego zadaszenia wraz
z ławami i stołem. Koszt
50 tys. złotych, w tym 25
tys. złotych dofinasowania
unijnego.
Kompleks sportoworekreacyjny we Wróżewach – plac zabaw, koszt
realizacji wyniósł 44 tys.
złotych, w tym 1,2 tys.zł
wkład mieszkańców, a dofinansowanie unijne – 25
tys.złotych.
Modernizacja boiska sportowego w Chwaliszewie – koszt
całkowity blisko 53 tys.zł, dofinasowanie z konkursu Urzędu
Marszałkowskiego - 40 tys.zł.
„Zagroda serem pachnąca”
– zagospodarowanie terenu
przy Domu Rolnika w Bożacinie, m.in. utwardzenie placu,
przygotowanie ścieżki informacyjnej nt. produkcji sera. Koszt
40 tys.zł, w tym dofinasowanie
z samorządu wojewódzkiego 29
tys.zł.

Cmentarz komunalny w Durzynie
Wybudowanie
cmentarza
(etap I) wraz z przygotowaniem
niezbędnej dokumentacji kosztowało samorząd 1 mln 891 tys.
złotych.
Zrobiono drogi dojazdową
i manewrową parkingu, plac

wokół
przyszłego
budynku
kaplicy,
ścieżki cmentarne i
chodniki, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie
zewnętrzne i zieleń.

fot. Aneta Kaczmarek

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krotoszyn (etap II)
objęło rozbudowę, modernizację kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z włączeniem do oczyszczalni ścieków;
ulice: Rawicka, Zdunowska,
Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi, łącznie 21 km kanalizacji sanitarnej, 17 km kanalizacji
deszczowej z przyłączami, 3
km wodociągu.

Budowa nowych placów za- powstały przy ulicach Madabaw, remont istniejących, dopo- lińskiego, Przemysłowej, Słosażanie ich oraz budowa siłowni dowej, Okrężnej. Place zabaw
zewnętrznych były wielokrot- w parku miejskim i przy ulicy
nie ujmowane
Mł yńskiej
w budżecie  
zostały
gminy przez
gruntownie
w y remonostatnie cztery lata. Nasze
towane
i
wyposażodzieci korzystają w więkne w nowe
urządzeszości z nowoczesnych,
nia. Koszt
bezpiecznych
budowy
i estetycznych
i remontów placów
miejskich
i Plac zabaw przy ul. Okrężnej w Krotoszynie
zabaw w
wiejskich placów zabaw. Obok nich zaczyna- ostatnich latach w Krotoszyją wyrastać siłownie zewnętrz- nie wynosi 527 tys.zł. Przy ul.
ne dla starszych użytkowników Kasprzaka, Batalionów Chłoprekreacji na świeżym powie- skich i w parku miejskim stanętrzu.
ły siłownie zewnętrzne warte
łącznie 58 tys.zł.
Nowe urządzenia zabawowe
zostały zamontowane na placach
Nowe place zabaw samorząd
zabaw przy ul. Masłowskiego, pobudował także na wsiach.
Piastowkiej/Sienkiewicza, Pro- Dostały je dzieci z Nowego Folmenadzie, ul. Kasprzaka, Łą- warku, Wielowsi, Osuszy-Salkowej, Spokojnej, Rawickiej. ni, Unisławia, Benic (plac na
Zupełnie nowe place zabaw terenie szkoły), Dzierżanowa,

fot. Sebastian Ludwiczak

Wybudowana została kanalizacja ulic: Północnej, Kozala i Rysiej w Krotoszynie, koszt 1 mln
229,2 tys. zł, z czego 798,2 tys. zł z NFOŚGW i
329 tys. zł z WFOŚGW.

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

fot. Izabela Bartoś

Gospodarka wodno-ściekowa

fot. Izabela Bartoś

www.is.krotoszyn.pl
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Rewitalizacja centrum miasta

fot. Izabela Bartoś (x6)

Rewitalizację centrum miasta poprzedziła przeprowadzona w 2011 roku odnowa ulicy
Rynkowej. Przebudowaną ulicę pokryto kostką kamienną i
zaopatrzono w ławeczki oraz
drzewka ozdobne, a ruch kołowy został zdecydowanie ograniczony. Zmiany objęły także
teren pomiędzy ulicą a muzeum. W centralnej części skweru
powstał placyk z dodatkowymi
miejscami odpoczynku. Teren
oświetlono lampami stylizowanymi na stare oraz dodatkowo
punktami ledowymi. Wartość
prac wyniosła 1 mln 44 tys złotych.

przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania ogródków letnich, remont elewacji Ratusza

Ujednolicona nawierzchnia wprowadza ład estetyczny i optycznie powiększa Rynek

Prace rewitalizacyjne w centrum miasta rozpoczęły się w
sierpniu 2013 i trwały do sierpnia 2014. Objęły: Rynek, Mały
Rynek, plac Jana Pawła II, fragment ulicy Zdunowskiej
oraz Farnej, ulicę Klasztorną i   Wąską. W zakres prac weszły: przebudowa nawierzchni i
układu funkcjonalnego
ulic oraz placów, przebudowa parkingu, przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
oraz
wodociągowej,

wraz z jego podświetleniem,
budowa obiektów małej architektury, rozbudowa fontanny,
nasadzenie zieleni.
W gruntownie odnowionym

Ogródki
działkowe

Pomniki i tablice
W ramach dbałości
o utrzymanie miejsc
pamięci narodowej samorząd przeprowadził
m.in. prace remontowe w kaplicy kaprala
Franciszka
Sowińskiego, remont kolejki
wąskotorowej, odnowienie krzyży żołnierskich i ich ogrodzenie
na cmentarzu, remont

Dobre lokaty
Szósta kadencja samorządowa poprawiła
znacząco oblicze naszej gminy. Zmieniła
się i poszerzyła oferta
usług samorządowych,
wyraźne zmiany zaszły także w relacjach
międzyludzkich.
To
ostatnie podkreślamy
teraz nowym logo naszej gminy i hasłem
„Współdziałamy”. Możemy mieć nadzieję,
że następne lata będą
kontynuacją rozwoju
poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój całej
gminy i przyniosą nam
kolejne dowody tego,
że nasz Krotoszyn
zmierza w dobrym kierunku. Przypomnijmy, że zajęliśmy bardzo dobre, bo 10. miejsce w tegorocznym rankingu
gmin gazety Rzeczypospolitej
(w zeszłym roku 11.), a ustępu-

jący burmistrz Julian Jokś – zajął 2. miejsce w rankingu Perły
Samorządu przeprowadzonym
przez Dziennika Gazeta Prawna.

Skład osobowy Rady Miejskiej
w Krotoszynie
w kadencji 2010 - 2014
1. Sławomir Augustyniak
2. Marian Skotarek – do 29.03.2012r.
    Jolanta Borska - od 26.04.2012r.
3. Mirosław Gańko  
4. Tomasz Głuch   
5. Cezary Piotr Grenda
6. Zofia Jamka - przewodnicząca Rady Miejskiej
7. Bronisław Kazimierz Kaczmarek - II  wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
8. Krzysztof Kasprzak   
9. Krzysztof Kierzek
10. Ryszard Alojzy Łopaczyk
11. Grzegorz Majchszak   
12. Krzysztof Jan Manista
13. Urszula Olejnik
14. Roman Olejnik
15. Andrzej Pospiech
16. Paweł Radojewski - I  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
17. Natalia Robakowska  
18. Anna Sikora
19. Paweł Marek Sikora
20. Miłosz Zwierzyk
21. Jan Zych
Julian Jokś - burmistrz Krotoszyna
Ryszard Czuszke - zastępca burmistrza
Franciszek Marszałek- dyrektor DIM

Szaniec przy ul. Gajowej

Pomnik 6 PAL przy ul. Piastowskiej



Rynku ruch pojazdów został
zminimalizowany,
wprowadzono nową organizację ruchu drogowego. Ujednolicona
nawierzchnia wprowadza ład
estetyczny i optycznie powiększa plac rynkowy. Nowoczesna fontanna z wodotryskami
ożywia przestrzeń miejską, a
stabilne parasole kawiarenek
zewnętrznych pozwalają na organizację spotkań publicznych,
do pewnego stopnia niezależnie
od warunków atmosferycznych.
Ratusz z odnowioną elewacją,
po latach szarzenia, ponownie
stał się ozdobą miasta. Stylizowane latarnie, ławki oraz zieleń
miejska efektownie i funkcjonalnie uzupełniają obraz całości.
Projekt był finansowany z
budżetu gminy oraz pożyczki w ramach Inicjatywy
JESSICA. Kwota pożyczki wyniosła blisko 9 mln
300 tys. złotych, jej spłata trwać będzie do 2032r.
przy
preferencyjnym
oprocentowaniu ok. 1%.
Koszt robót wyniósł 12
mln 750 tys. złotych.  

www.is.krotoszyn.pl

krzyża Katyńskiego,
remont obelisku w
Biadkach, zagospodarowanie terenu wokół kaplicy na cmentarzu w Krotoszynie,
renowację pomnika
6PAL, pomnika Mariana Langiewicza.
Koszty prac łącznie
wyniosły ponad 360
tys.zł.

30-lecie ROD im. W. Krotosa

Samorząd sprawuje pieczę
nad rodzinnymi ogródkami
działkowymi, wykonując inwestycje ułatwiające mieszkańcom utrzymanie ogródków. Są
to głównie prace polegające na
doprowadzeniu wody lub odwodnieniu terenów. W minionych latach ich koszt wyniósł
około 65 tys.zł.

Schronisko dla zwierząt
Krotoszyńskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
prowadzone było jako zadanie
publiczne przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami. W latach 2010 – 2013 kwota dotacji
dla TOZ wyniosła łącznie 301,8
tys.zł. Dodatkowo gmina prze-

znaczyła 192 tys.zł na utrzymanie schroniska: remont, doposażenie, akcję czipowania psów.
W 2014 roku opiekę nad
schroniskiem przejął Związek
Międzygminny
EKO-SIÓDEMKA.
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Rozlosowano i wręczono czujki czadu
15 października 2014 roku dobiegła końca kolejna edycja konkursu „Czujka w domu tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”,
organizowanego wspólnie przez
Urząd Miejski w Krotoszynie,
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Na konkurs wpłynęło 245 ankiet,
z których wylosowano 90
szczęśliwców - przyszłych
posiadaczy czujników czadu z wyświetlaczem. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 23 października
2014 roku o godzinie 12:00
w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Lista nagrodzonych:  
Andersz Krzysztof – Krotoszyn, Bajodek Patryk
– Chwaliszew, Bartek Jadwiga – Konarzew, Blandzi Teresa
– Krotoszyn, Blandzi Witold
– Krotoszyn, Błaszczyk Natalia
- Nowa Wieś, Brenk Arkadiusz
– Krotoszyn, Brenk Weronika
– Zduny, Brodziak Danuta - Krotoszyn, Bzik Robert – Krotoszyn,
Cegła Henryk – Krotoszyn, Cierniewska Genowefa – Krotoszyn,
Dolata Malwina – Krotoszyn, Effenberg Krzysztof – Krotoszyn,
Frencel Dawid – Krotoszyn, Fudała Ewa – Krotoszyn, Główny
fot. Robert Rutkowski

Roman – Krotoszyn, Furman
Dorota – Unisław, Jagła Teresa
– Koźmin, Jakubek Hanna – Krotoszyn, Jakubowski Paweł – Krotoszyn, Jankiewicz Jacek – Krotoszyn, Jankowska Małgorzata
– Krotoszyn, Jankowski Marian
– Krotoszyn, Jańczak Joanna

– Krotoszyn, Jedynak Aleksandra
– Sulmierzyce, Jędrkowiak Karolina – Krotoszyn, Jocher Izabela
– Krotoszyn, Kaczorowski Adam
– Krotoszyn, Kaczyńska Lidia
– Krotoszyn, Kaj Stefan – Krotoszyn, Kapała Renata – Krotoszyn, Klause Kamilla – Zduny,
Kluba Karolina – Krotoszyn, Kobierski Marek – Zduny, Kobierska
Roksana – Zduny, Konieczny Andrzej – Krotoszyn, Konopka Grażyna – Konarzew, Kot Adrianna
– Krotoszyn, Kowalewicz Wio-

leta – Kobierno, Kowalski Remigiusz – Krotoszyn, Król Bolesław
– Krotoszyn, Krause Małgorzata
– Perzyce, Krupa Maria – Krotoszyn, Krysicka Justyna – Krotoszyn, Liberska Hanna - Koźmin
Wlkp., Ludwiczak Tadeusz – Salnia, Ludwiczak Sebastian – Krotoszyn, Łukowiak Hanna
– Krotoszyn, Maciejek
Małgorzata – Krotoszyn,
Marciniak Jolanta – Krotoszyn, Marciniak Wacław – Krotoszyn, Mayer
Adrianna – Krotoszyn,
Mazur Henryk – Krotoszyn,
Mikołajczyk
Krystyna – Konarzew,
Mroczek Mariusz – Koźmin, Muszyński Łukasz
– Krotoszyn, Niklewicz
Fabian – Krotoszyn,
Nowaczyk Przemysław
– Krotoszyn, Ostój Honorata – Krotoszyn, Orzeszyńska Stanisława – Sulmierzyce,
Orzeszyński Szymon – Krotoszyn, Pankiewicz Przemysław
– Zduny, Paszek Adam – Wróżewy, Patryas Natalia – Kobylin,
Pietrzak Agnieszka – Krotoszyn,
Piękniewska Barbara – Krotoszyn, Plewa Bożena – Benice,
Plewa Katarzyna – Krotoszyn,
Poczta Janina – Biadki, Przybylska Donata – Krotoszyn, Ratajek
Ewa – Krotoszyn, Reyer Jarosław
– Gorzupia, Rędzikowska Mag-

Turniej zapaśniczy w Komornikach
wy medal w kat. 36 kg.
Młodzicy: Gibasiewicz Artur złoty medal i Gromnicki Jakub
-brązowy medal w kat. 42 kg. W

srebro i Pierunek Marcin brąz. W
kategorii 53 kg Gibasiewicz Eryk
wywalczył złoty medal, a Gromnicki Tobiasz brązowy. W kate-

kategorii 47 kg podium należało do zawodników z Ceramika:
Setecki Jakub złoto, Jasik Jakub

gorii 59 kg złoty medal zdobył
Wojtkowski Szymon, a brązowy
Jankowski Dawid.

Bogumiła - Pogorzałki Wielkie,
Śliwińska Patrycja – Chwaliszew,
Wasielewska Monika – Krotoszyn, Wita Dorota – Krotoszyn,
Włodarczyk Elwira – Krotoszyn,
Woźna Dorota – Orpiszew, Zakońska Marzena – Krotoszyn,
Zybała Sylwia – Krotoszyn.

Mistrzynie Wielkopolski na piłkarskim
finale krajowym

Dziewczęca drużyna piłki
nożnej za Szkoły Podstawowej
nr 8 zdobywszy tytuł Mistrzyń
Wielkopolski, wzięła udział
w finale krajowym 5 Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Premiera RP, który rozegrany został
w Warszawie w dniach 1518.10.2014 r. Do stolicy zawitały 64 zespoły, zwycięzcy szesnastu decydujących turniejów
wojewódzkich w czterech kategoriach wiekowych: dziewcząt
i chłopców 10-11 lat oraz 12-13
lat. 16 października był dniem
rozgrywek rundy eliminacyjnej
( faza grupowa ) i odbywał się

w Ośrodku Piłkarskim OSIR
Bemowo. Dziewczęta z Ósemki wykazały się ogromną wolą
walki, walki fair- play oraz determinacją ale mimo tego uległy
rywalkom i następnego dnia zagrały o miejsca 13-16, ostatecznie plasując się na miejscu 15.  
Skład SP 8 Krotoszyn: kapitan
- Daria Frąckowiak, Roksana
Augustyniak, Julia Maślankowska, Natalia Ratajczak, Nina
Ostój, Julia Wawrzynkiewicz,
Nikola Figlak, Joanna Nowaczyk, Dagmara Leis, Zuzanna
Musiał; trenerzy: Magdalena
Kalupa i Maciej Parczyński.

fot. archiwum

W dniu 12 października w
Komornikach odbył się Ogólnopolski Turniej w Zapasach o Puchar Wójta Gminy Komorniki. W
zawodach startowało 106 zawodników z całej Polski.
Zapaśnicy z Krotoszyna zajęli
drużynowo II miejsce.
Indywidualnie medale zdobyli:
Minizapasy: Adamczewski Mikołaj - złoty medal w kat. 27 kg,
Orlikowski Igor - srebrny medal
w kat. 30 kg, Nowakowski Kacper - złoty medal w kat. 35 kg,
Kaźmierczak Bartosz - złoty medal w kat. 37 kg, Filipczak Maciej
- złoty medal w kat. 42 kg i Stodolny Bartosz - srebrny medal w
tej samej kat.
Dziewczęta: Setecka Sandra - złoty medal w kat. 30 kg, Gibasiewicz Gilena - brązowy medal w
kat. 30 kg, Fabiś Wiktoria - brązo-

dalena – Krotoszyn, Robaszyńska
Genowefa – Krotoszyn, Serafiniak Elżbieta – Krotoszyn, Sikora
Katarzyna – Krotoszyn, Skrzypczak Barbara – Wyrębin, Sobczak
Aleksandra – Krotoszyn, Szałata
Klaudia - Zalesie Małe, Szczecińska Hanna – Krotoszyn, Szlachta
Jadwiga – Krotoszyn, Szymczak

fot. archiwum

www.is.krotoszyn.pl

11 października reprezentanci KS Krotosz wzieli udział w zawodach pływackich Torpeda Cup
w Oleśnicy. Startowali w nich
pływacy z 26 klubów, między
innymi z Wrocławia, Kalisza,
Legnicy, Głogowa i Bolesławca.
Liczba zawodników przekroczyła 900 osób.
Medaliści KS Krotosz:
- Artur Pauter: I miejsce na 50m
st klasycznym, I miejsce na 100m

fot. archiwum

Pływacy Krotosza w Oleśnicy

st klasycznym
- Adrian Gromski: II miejsce na

100m st dowolnym, II miejsce na
50m st motylkowym, I miejsce
na 100m st dowolnym
- Miłosz Brdys: II miejsce na
100m st dowolnym, I miejsce na
50m st dowolnym, III miejsce na
50m st klasycznym
Najlepszym zawodnikiem w
kategorii chłopców 10-12 letnich
został Miłosz Brdys- zawodnik
KS Krotosz.                       (włofi)
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Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Miejsko-gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października w Gimnazjum nr 2.

Podczas uroczystości burmistrz Julian Jokś wręczył nagrody nauczycielom i dyrektorom
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i wyróżniającą pracę
pedagogiczną. Wśród nagrodzonych znalazło się 29 osób: Beata
Ciesiółka – Szkoła Podstawowa
w Biadkach;  Renata Kmieciak Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Lidia Nadstawska-Zybała – Szkoła
Podstawowa w Świnkowie; Zofia
Walkowiak – Przedszkole nr 5 w
Krotoszynie;  Anna Kaźmierczak

– Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie;  
Joanna Pelikant – Gimnazjum nr
2 w Krotoszynie; Dorota Rutkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w
Krotoszynie; Łukasz Paszek –
Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie;
Monika Dopierała – Zespół Szkół
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie; Mariola Gruszka
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie;  
Alina Jańczak – Przedszkole nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie; Halina Karwik –

Zespół Szkół w Benicach; Lucyna
Korsak – Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie; Aleksandra Knychała
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie;
Mariola Kudrykiewicz - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie; Monika

Maciejak – Szkoła Podstawowa nr
8 w Krotoszynie; Danuta Malińska – Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie;
Dorota Mielcarek
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszyniety Szkół;
Aleksandra Paszek
– Zespół Szkół w
Orpiszewie; Małgorzata Pługowska
– Gimnazjum nr
4 w Krotoszynie;
Iwona Ptak - Zespół Szkół nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie;  Aleksandra Radziszewska – Zespół Szkół w Benicach;
Lilla Radziszewska – Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie;
Ewa Szewczyk - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie;
Ewa Szopińska – Zespół
Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie; Violetta Wnuk – Zespół
Szkół nr 3 w Krotoszynie;  
Urszula Woźniak – SODN
w Krotoszynie; Arkadiusz
Figaj – Szkoła Podstawowa
nr 4 w Krotoszynie; Radosław Szymanowski - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie.
Dwoje emerytowanych nauczycieli uhonorowano odznaką
za 50-letnią przynależność do
Związku Nauczycielstwa Polskiego, przyznaną przez prezesa Zarządu Głównego ZNP Sławomira
Broniarka. Odznakę otrzymali:
Barbara Staniewska – emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, oraz Jerzy Kaszkowiak
– emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 1 w Krotoszynie. Korzystając
z okazji, podziękowano również
dyrektorom zaangażowanym w
realizację projektów edukacyjnych: Ireneuszowi Nowakowi,
dyrektorowi Szkoły Podstawowej
nr 4 w Krotoszynie, Renacie Patalas, dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie, Aleksandrze Lei – dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie,
Sławomirrze
Kalak, dyrektor Zespołu
Szkół nr 3 w Krotoszynie,
Sabinie
Robakowskiej,
dyrektor Zespołu Szkół
w Benicach, Marioli Kaźmierczak, dyrektor SODN
w Krotoszynie.
Dzień Edukacji Narodowej jest doskonała oka
zją do złożenie podziękowań firmom i instytucjom, które
wspierają działalność placówek
oświatowych.
Podziękowania
otrzymali: Wioletta Bigos, Gorzu-

Fabianowski, DAF-MAL, Krotoszyn; Rafał Figlak, RAF-EL
Instalatorstwo Elektryczne, Chachalnia;  Wiesław Gałęski, Prezes
Zarządu MZK w Krotoszynie; W.
Gembiak, P. Mikstacki, Gembiak
- Mikstacki Sp. j., Krotoszyn;
ks. Adam Gmerek, Benice; Piekarstwo s.c. W.B. Kaczyńscy,
Krotoszyn; Marcin Kaj, Firma
Usługowo – Handlowa PROJBUD Krotoszyn; Wiktor Lindner,
Księgarnia Lektorat Plus, Krotoszyn; Alina i Tomasz Michalscy,
Smoszew; Lucyna i Paweł Mikstaccy, Krotoszyn; Robert Minta,
Instalacje energetyczne i techniczne, Krotoszyn; Przemysław
Nowaczyk, Agencja Usługowo
– Handlowa „Mars”, Krotoszyn;
Leszek Nowak, Ogrodnictwo
Krotoszyn; Katarzyna i Tomasz
Ochmann, Gorzupia; Jan Pluta,
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie; Dariusz
Rozum, Prezes Polskiego Związku Sumo, Krotoszyn; Edward
Szczotka, Prezes Koła
Łowieckiego „Ponowa”,
Biadki; Justyna Tomza,
Kwiaciarnia „Justyna”,
Krotoszyn;
Barbara
Wiatrak, Krotoszyn;
dr Józef Zdunek, Krotoszyn; Jan Zych, sołtys Benic, radny Rady
Miejskiej w Krotoszynie.

pia;   Magdalena Bruzgo i Adam
Tyrakowski, AT Przedsiębiorstwo
Handlowe SA, Krotoszyn;  Lions
Club Krotoszyn;  Sylwester Dzięcioł, Benice;  Jacomien Eijbersen
i Henk Graven, Holandia; Dariusz

Dla zebranych
w auli gości wystąpili uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie,
prezentując programem „Ach
te kobiety”przygotowany pod
kierunkiem pań: Barbary Pożaryckiej, Małgorzaty Czachorek i
Ewy Remisz.                          (mm)

Uhonorowali działaczy kultury

fot. Izabela Bartoś

Burmistrz Julian Joks życzył
nauczycielom cierpliwości i zadowolenia z codziennej pracy oraz
uznania i szacunku ze strony uczniów i ich rodziców. Wspomniał,
że w obecnej roli spotyka się z
pedagogami po raz ostatni. Dziękował za wieloletnią współpracę,
która – jak powiedział - była zawsze ogromną przyjemnością i
napawała satysfakcją.
Życzenia nauczycielom złożyli
również senator Andżelika Możdżanowska, europoseł Andrzej
Grzyb, za pośrednictwem asystenta Stanisława Machowskiego, oraz przedstawiciel
kuratorium
Andrzej
Ziobro. Bukiet kwiatów
wraz z życzeniami na
ręce szefowej wydziału oświaty Małgorzaty
Mielcarek
przekazał
przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka.
Co roku uroczystość
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej jest okazją
do złożenia ślubowania
przez nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas uroczystości
ślubowanie złożyło ośmioro nauczycieli: Karolina Jankowska z
Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Karolina Kaj ze Szkoły Podstawowej
w Kobiernie, Dorota Morawska z
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie,
Ilona Morgiel z Zespołu Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie, Agnieszka Sekula
z Przedszkola nr 2 w Krotoszy-

nie, Izabela Serafiniak z Zespołu
Szkół nr 3 w Krotoszynie, Anna
Zwierzyk z Zespołu Szkół nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie, Wojciech Jasiak, nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Gorzupi.
Korzystając z okazji, wiceburmistrz Ryszard Czuszke
poinformował zebranych o
przyznaniu przez Minister
Edukacji Narodowej medali
KEN nauczycielom: Oldze
Wojtaszek z Gimnazjum nr
2 w Krotoszynie, Urszuli
Woźniak z Gimnazjum nr 4
w Krotoszynie, Grzegorzowi
Polańskiemu z Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie i Piotrowi
Robakowskiemu z Zespołu
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
Pogratulował również Zbigniewowi Kurzawie, dyrektorowi
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, któremu przyznano nagrodę Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x3)

W auli gimnazjalnej zasiedli
nauczyciele, dyrektorzy szkół i
przedszkoli oraz jednostek organizacyjnych, przedstawiciele związków zawodowych oraz szefowie
firm i instytucji, które finansowo
i rzeczowo wspomagają działalność szkół. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się profesor Stanisław Dylak oraz profesor Zbigniew Naglak, którzy tego samego dnia, kilka godzin wcześniej,
podczas uroczystej sesji zostali
uhonorowani tytułem „Zasłużony dla Krotoszyna”. W uroczystości uczestniczyli również: senator
Andżelika Możdżanowska, radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek,
dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Poznaniu Aleksander
Ziobro, przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krotoszynie Zofia
Jamka, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szczotka, ksiądz
prałat Aleksander Gendera i radni
miejscy.

23 października w auli Gimnazjum nr 2 odbyła się uroczysta
inauguracja roku kulturalnego 2014/2015. Uroczystość była okazja
do podsumowania dokonań w dziedzinie kultury w minionym roku
oraz do uhonorowania animatorów, działaczy i pracowników kultury. Podczas spotkania  wręczono również statuetki Sponsor Kultury. Na zakończenie, zgromadzeni w auli goście wysłuchali koncertu
muzyki kameralnej w wykonaniu Martyny Klupś -Radny i Iwony
Popławskiej-Zimowskiej.                                                          (mm)
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