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Tablica pamiêci „Zagoñczyka”

W poniedziałek 30 marca w Zespole Szkół nr 3 przy al. Powstańców Wlkp. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci majora Jerzego Franciszka Jaskulskiego. Odsłonięcia tablicy dokonali między innymi członkowie rodziny majora Jaskulskiego. „Zagończyk”, bo taki nosił pseudonim, był mieszkańcem ziemi krotoszyńskiej,
oficerem rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, dowódcą partyzanckim AK i zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Został zamordowany przez Urząd Bezpieczeń-

Konferowali w urzêdzie
Nowa ustawa zwalnia przedsiębiorców
z opłat, koszty obsługi przerzucając na urzędy - komentował 2 kwietnia na spotkaniu z
dziennikarzami burmistrz Julian Jokś przepisy dotyczące tzw. jednego okienka (czytaj
o tym s. 5). Gospodarz gminy wyjaśnił, że
wprawdzie „kwota nie jest porażająca, ale
zasada pozostaje zasadą”, a w tym wypadku gmina została odgórnie obciążona zadaniem, na które znowu nie dostała subwencji. I nie wiadomo, czy dostanie. Koszty jednego okienka to opłaty za listy polecone i

kilkakrotne kserowanie każdego, od trzy do sześciostronicowego wniosku. Burmistrz
wyraził też poważne wątpliwości, czy zmiana procedury rzeczywiście ułatwi przedsiębiorcom rejestrację działalności i wprowadzanie zmian. Analiza nowych przepisów
wykazała bowiem, że zmiany mogą utrudnić rejestrację i rozciągnąć czas definitywnego jej zakończenia. - Nie chciałbym, aby
przedsiębiorcy myśleli, że to my źle pracujemy - tłumaczył. - Jedno okienko może wymagać dużo czasu.
(eliz)

Burmistrz Julian Jokœ apeluje do wszystkich mieszkañców ca³ej gminy
o przeprowadzenie wiosennych prac porz¹dkowych.
Sprz¹tnij swoj¹ nieruchomoœæ, oczyœæ chodnik,
zadbaj o porz¹dek w otoczeniu. Wiosna!

stwa, karę śmierci wykonano w 1947r. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli
w sali kina „Przedwiośnie” film o Jerzym Jaskulskim oraz akademię przygotowaną
przez uczniów szkoły. Potem wysłuchano prelekcji przedstawicieli IPN. Dr Agnieszka Łuczak z Poznania mówiła na temat podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce w latach 1945–1956, a dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Kielc (autor książki
(mm)
o „Zagończyku”) opowiedział o okolicznościach śmierci Jaskulskiego.

Kwiaty w
rocznicê
2 kwietnia wierni z całego
świata, w tym liczne grupy pielgrzymów z Polski, oddały hołd
Janowi Pawłowi II przy jego grobie w czwartą rocznicę śmierci.
W Krotoszynie uczciliśmy ten
dzień, składając kwiaty pod pomnikiem na placu Jana Pawła II.
O godz. 12.00 wiązankę złożyli
przedstawiciele Urzędu Miejskiego: burmistrz Julian Jokś,
wiceburmistrz Ryszard Czuszke
i zastępca naczelnika Jerzy Janicki. Obecny był także Jacek
Cierniewski, dyrektor CSiR.
(eliz)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa
15 kwietnia o godz. 16.00 kolejne
spotkanie uczestników warsztatów
dziennikarskich w Krotoszyñskiej
Bibliotece Publicznej. Goœciem
spotkania bêdzie Karol Janoœ, student II roku dziennikarstwa.
Warsztaty prowadzi Romana Hyszko.

www.is.krotoszyn.pl

Spotkanie z Misiem

Biuro
pe³nomocnika

20 kwietnia o godz. 15.30 w bibliotece zbieraj¹ siê cz³onkowie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Tym razem krotoszyñska m³odzie¿ bêdzie
prowadzi³a rozwa¿ania na temat
losów bohaterów ksi¹zki Dziesiêæ
stron œwiata Anny Onichimowskiej.

25 kwietnia - Dzieñ Otwarty w
Urzêdzie Skarbowym w Krotoszynie przy ul. Polnej. Od 9.00 do
13.00 bêdziemy mogli uzyskaæ
pomoc w wype³nianiu wniosku,
zeznania, deklaracji oraz poznaæ
siedzibê urzêdu i jego organizacjê
pracy.
24 kwietnia o godz. 19.00 w kinie
Przedwioœnie wyst¹pi kabaret Hrabi. Bilety po 30 z³ do nabycia w
KOK-u, rezerwacje tel. 062 - 725
42 78.
29 kwietnia Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Ew¹ Nowak, autork¹ wielu
ksi¹¿ek dla m³odzie¿y.
Do 30 kwietnia galeria Refektarz
zaprasza na poplenerow¹ wystawê
zbiorów ceramiczno-malarskich z
lat 2007 - 2008.

fot. Natalia Klimczak

Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka zaprasza na wystawê Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna. Wczesnoœredniowieczne
uzbrojenie i wyposa¿enie obozowe
(rekonstrukcje). Wystawa bêdzie
czynna do 22 kwietnia.

Dzieci lubi¹ misie ;)

W dniach od 24 do 27 marca br.
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej gościł Miś, przyjaciel żółwia Franklina z dobranocek. W
związku z tym odbyły się dwa cykle spotkań z dziećmi. Pierwszym
z nich był cykl „Dzieci dzieciom” w
budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera. Dru-

gim natomiast był cykl „Cała Polska Czyta Dzieciom” w przedszkolach, szkołach i w bibliotece. Na
każdym spotkaniu czytano głośno
przygody ulubionych bohaterów,
uczestnicy kolorowali przygotowane postacie, robili pamiątkowe
zdjęcia z Misiem oraz mieli okazję
osobiście przymierzyć jego futerko.

Sprawy obywatelskie

Nie obyło się bez zabaw i tańców
przy wesołej muzyce. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Dystrybutora Handlowego Grupy A 5 z
Łodzi, z którym biblioteka współpracuje od kilku lat. W listopadzie
ubiegłego roku dzieci miały możliwość spotkać się z Franklinem.
Beata Waleńska

Funkcjonujące w Poznaniu
Biuro Pełnomocnika Społecznego świadczy pomoc bezpłatną dla osób potrzebujących...
... w tym dla osób: zadłużonych,
zagrożonych eksmisją, pacjentów poszkodowanych przez
placówki medyczne, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poszkodowanych
przez instytucje państwowe i
samorządowe, poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, poszkodowanych przez
banki, poszkodowanych przez
firmy windykacyjne oraz szukających pomocy w związku z
ochroną praw dziecka, praw
matki lub ojca. Forma pomocy:
porada, interwencja. Adres sekretariatu: 61-806 Poznań, ul.
Święty Marcin 45, wejście C,
piętro 1, lokal nr 7; tel. 061 64270-05 - zgłoszenie interwencji
w sprawie. Po skończonym komunikacie i usłyszeniu sygnału prosimy o podanie imienia i
nazwiska, nazwy miejscowości, kontaktu (telefon stacjonarny, komórkowy i e-mail),
opisu sprawy. 061 624-21-68 informacje i zapisy; faks 061
624-20-58 (całodobowo); email: pomoc@pelnomocnikspoleczny.eu
(eliz)

Trzy kultury
jedno miejsce

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

ziemniaczanej typowej dla
kultury niemieckiej. Na podsumowaniu projektu zaprezentowane zostały także najpopularniejsze piosenki w języku polskim, niemieckim i
żydowskim. Impreza została powiązana z powitaniem
wiosny, w której wzięli udział
także uczniowie szkoły podstawowej. Projekt realizowany w naszej szkole dał młodym ludziom niepowtarzalną
szansę poznania innych kultur i przybliżenie naszej polskiej kultury.

01
36
58
14
51
07
57

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ informacje na temat spraw za³atwianych w Urzêdzie.
Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

Hanna Koczorowska
Ilona Jamry

(62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

Pod koniec ubiegłego roku nastąpiły małe zmiany w budynku
urzędu miejskiego w podwórzu Wydział Spraw Obywatelskich
został przeniesiony do pokoju nr
6 na II piętrze.
Przypominamy, że w wydziale można załatwić sprawy związane z ewidencją ludności,
przede wszystkim dotyczące meldunków. Tutaj otrzymamy zaświadczenia potwierdzające np.
nasze miejsce zamieszkania, a
świeżo upieczeni rodzice przyjdą
po numer PESEL swojego dziec-

ka. W wydziale prowadzony jest
też rejestr wyborców i sporządzane są wykazy dzieci do szkół. Pracownicy prowadzą postępowania
administracyjne w przypadkach,
kiedy pojawiają się problemy z
meldunkiem, np. kiedy właściciel
lokalu nie chce zameldować najemcy lub - na wniosek właściciela - kiedy są problemy z wymeldowaniem lokatora. Pracujące w wydziale Krystyna Czubak i Elżbieta Zaremba służą pomocą i chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości
petentów.
(mm)

W Zespole Szkół w Chwaliszewie w ramach obchodów
Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturowego realizowany był projekt „Trzy kultury
jedno miejsce”. 20 marca spotkały się w naszej szkole trzy
kultury: polska, niemiecka i
żydowska. W projekcie brały
udział klasy I, II i III gimnazjum.
Klasy I zredagowały gazetkę dotyczącą historii tych kultur, klasy II przygotowały fotowystawę, a klasy III - prezentację multimedialną o tradycjach.
Odbyła się także degustacja potraw: polskiego bigosu, żydowskiej chały purimowej i sałatki
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Krótko

Decyzja zapad³a
euro, ponad 40% wszystkich
środków Funduszu Spójności.
Jego celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski
poprzez rozwój infrastruktury
technicznej uwzględniający
ochronę środowiska.
Po ogłoszeniu naboru do konkursu w województwie wielkopolskim wnioski złożyło 8 gmin,
ale tylko dwa – Krotoszyna i Rawicza – pozytywnie przeszły
wszystkie etapy oceny. Gminę
Rawicz reprezentował burmistrz Tadeusz Pawłowski, który odbierał decyzję o przyznaniu
14 milionów złotych. Są to pierwsze wielkopolskie projekty, które uzyskały dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności w
obszarze ochrony środowiska.
Za unijne pieniądze w południowej części Krotoszyna wybudowanych zostanie 10 przepompowni ścieków, kanalizacja sani-

tarna o długości ponad 22 kilometrów i deszczowa o długości
prawie 18 kilometrów. O 3 kilometry wydłuży się gminna sieć

Skatepark pod lup¹

fot. Izabela Bartoœ

Gmina ma zamiar przeprowadzić niezbędne prace remontowe urządzeń skateparku oraz
doposażyć plac w nowe urządzenia. 23 marca wiceburmistrz
Franciszek Marszałek spotkał
się w Urzędzie Miejskim z młodymi użytkownikami skateparku
oraz Jackiem Cierniewskim, dyr.
CSiR, i radnym Krzysztofem Manistą. Rozmówcy dyskutowali o
remoncie, który potrzebny byłby
tej wiosny na placu, i o możliwości dokupienia nowego urządzenia, które znacznie uatrakcyjniłoby użytkownikom pobyt w skateparku. Młodzież przygotowała

prospekty reklamowe z urządzeniami oraz mały pokaz filmowy
obrazujący dokonania sportowe
ucznia jednej z krotoszyńskich
szkół, jeżdżącego na rolkach.
31 marca rozmówcy spotkali
się ponownie, tym razem już w
skateparku. Podczas wizji lokalnej ustalono, które elementy
sportowe wymagałyby odnowienia.
Cały projekt zostanie w najbliższych przedstawiony burmistrzowi Julianowi Joksiowi, który podejmie decyzje o tym, w
jakim zakresie należałoby prze(eliz)
prowadzić remont.

Jacek Kępa

Remiza dla ochotników
Rozpoczęły się prace przy
budowie remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej Krotoszyn I.
Pomieszczenia dla strażakówochotników zostaną dobudowane do istniejącego budynku
Państwowej Straży Pożarnej
przy ul. Mickiewicza 29 w Krotoszynie. Będą to trzy stanowiska garażowe wraz z zaple-

W spotkaniu uczestniczyli m³odzi u¿ytkownicy skateparku.

wodociągowa. Rozpoczynająca
się w tym roku inwestycja potrwa do roku 2012.

Rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie usług w zakresie
utrzymania w czystości dróg
gminnych, krajowych i powiatowych na terenie miasta Krotoszyna w 2009 r. Zadba o to Zakład Usługowo-Handlowy Damiana Wojtkowiaka z Bożacina.

fot. Jacek Kêpa

26 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, na spotkaniu, w którym uczestniczył wicewojewoda poznański Przemysław Pacia oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Gonera, burmistrz Julian Jokś otrzymał decyzję przyznającą Miastu i Gminie kwotę około 56 milionów złotych przeznaczonych na realizację drugiego etapu wieloletniego
planu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Krotoszyna.
Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013, który finansowany jest z
powołanego przez Unię Europejską Funduszu Spójności. Jest
to największy w historii Unii Europejskiej program finansowy i
wynosi prawie 28 miliardów

Wykonywaniem remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Krotoszyn w 2009r.
zajmuje się firma Gembiak Mikstacki sp.j. z Krotoszyna.

czem administracyjno-socjalnym.
Ogłoszony pod koniec ubiegłego roku przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„MAL-POL” Józefa Krysia z Krotoszyna. Zgodnie z umową na
wybudowanie remizy firma ma
czas do 30 września br. (mm)

Kredyt dla rolników
Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, że rolnicy poszkodowani w
suszy w roku 2008 mogą się jeszcze starać o preferencyjny kredyt
na wznowienie produkcji. Niezbędnym załącznikiem do wniosku kre-

dytowego jest opinia wojewody.
Aby ją uzyskać, rolnik powinien
zgłosić się do Urzędu Miejskiego z
protokołem suszowym oraz wnioskiem o przyznanie kredytu pobranym z banku.
(seb)

Gmina ogłosiła przetarg na
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krotoszyna. Zakres robót obejmuje
zagęszczenie i wymianę punktów oświetleniowych na ulicach:
Jabłoniowej, Czereśniowej, Porzeczkowej, Agrestowej, Samulskiego, Urbanowiczówny, Słowiańskiej. Do tego dochodzi uzupełnienie punktów oświetleniowych na ul. Łąkowej i rozbudowa instalacji oświetleniowej
przy ul. Kobylińskiej (plac targowy). Zainteresowane udziałem
w przetargu firmy mogą składać
oferty do godz. 10.30 do 8 kwietnia w Urzędzie Miejskim (ul.
Kołłątaja 7, pokój nr 63).
Do 16 kwietnia do godz.
10.30 zespół zamówień publicznych Urzędu Miejskiego oczekuje na oferty firm zainteresowanych udziałem w przetargach: na budowę ul. Gacki w Kobiernie oraz na przebudowę ul.
Tatrzańskiej i Beskidzkiej w
Krotoszynie.
W Kobiernie na ul. Gacki zostanie wybudowana jezdnia (dł.
631 mb, szer. 4m) o nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na podbudowie z kruszywa łamanego.
Prace zaplanowane na ulicach
Tatrzańskiej i Beskidzkiej dotyczą między innymi utwardzenia nawierzchni kostką betonową (Tatrzańskiej na dł.
248,95mb, Beskidzkiej na dł.
118,90 mb), wykonania wjazdów
do posesji oraz wpustów deszczowych.

Rusz¹ po œwiêtach
Po świętach wielkanocnych
firma Gembiak-Mikstacki, zwycięzca przetargu na przebudowę ulic Samulskiego i Urbanowiczówny, rozpocznie pierwsze
prace.
Na ul. Samulskiego zostanie
wybudowana jezdnia o długości
ok. 460 m i szerokości 6 m. Nawierzchnię stanowić będą mie-

szanki mineralno-bitumiczne na
podbudowie tłucznia. Powstanie
jednostronnie ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik z kostki betonowej na długości ok 574 m.
Na ul. Urbanowiczówny wybudowany zostanie ciąg pieszorowerowy oraz jednostronnie
chodnik z kostki betonowej na
długości około 150 m.
(mm)
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Mój dzielnicowy
Policyjny mundur za³o¿y³ po raz pierwszy 13 lat temu. Zanim jednak
zosta³ policjantem przez 9 miesiêcy szkoli³ siê we Wroc³awiu. Zaczyna³
jak wszyscy stró¿e prawa w plutonie prewencji. Odby³ pó³roczny kurs w
policyjnej szkole w S³upsku, gdzie szkoleni s¹ dzielnicowi. PóŸniej
wielokrotnie doskonali³ swoje umiejêtnoœci na ró¿nych kursach.

4

Poszukiwani
29 marca ok. godz. 20.30 w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej doszło
do pobicia. Na terenie byłej jednostki wojskowej dwaj mieszkańcy Krotoszyna w wieku 35 i 40 lat
zostali bez powodu zaatakowani
przez 3 - 4 młodych mężczyzn. Napastnicy bili ich rękoma oraz kopali po całym ciele. Jeden z poszkodowanych ma złamany nos, drugi
ma złamaną twarzoczaszkę oraz
krwiak oczodołu i prawego policzka. Mężczyzna trafił do szpitala.
Niestety komenda o zdarzeniu zo-

stała poinformowana dopiero następnego dnia.
Napastnicy byli w wieku od 17
do 20 lat, wzrostu około 180 – 185
cm, szczupłej budowy ciała. Ubrani byli na sportowo, jeden z nich
miał dres lub bluzę polarową z kapturem w szarym kolorze. Policja
zwraca się z apelem do wszystkich,
którzy mogą pomóc w ustaleniu
sprawców, tel. (0-62) 725-52-70 lub
997. Wszystkim rozmówcom funkcjonariusze zapewniają anonimowość.
(red.)

Zaufaj policji
W Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu uruchomiony
został „Policyjny Telefon Zaufania
i 10 minut” 0 800 130 334 - bezpłatny.
Policyjną infolinię uruchomiono w celu podniesienia jakości pracy jednostek policji w Wielkopolsce,
poprawy poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców oraz właściwego
poziomu obsługi interesantów.
Dyżurujący policjanci przez całą
dobę przyjmować będą informacje
od osób dzwoniących. Szczególnie
interesują ich takie sprawy, jak:
- brak reakcji lub przewlekłe oczefot. Mariusz Czubak

Młodszy aspirant Jarosław
Pasek myślał o pracy w sekcji
ruchu drogowego, stało się jednak inaczej, bo otrzymał propozycję pracy w dzielnicówce.
Od samego początku pan
Jarosław opiekuje się tą samą
dzielnicą - nr 5. Przez kilkanaście lat poznał swój rewir dość
dobrze, większość mieszkańców zna osobiście, część z widzenia. Do niektórych jeszcze
nie dotarł, gdyż pierwszeństwo
mają „odwiedziny obowiązkowe” wpisane w grafik dzielnicowego - prowadzenie wywiadów dla różnych instytucji, wizyty w domach z problemami.
Stara się odwiedzać również mieszkańców i rodziny,
które nie mają żadnego konfliktu z prawem. Pan Jarosław
przedstawia się, zostawia
swoją wizytówkę. - Mieszkańcy są zaskoczeni, kiedy otwierają drzwi i widzą policjanta...
- mówi. - Pierwsze, co im przychodzi do głowy to standardowe pytanie co się stało, co się
stało... W ludziach drzemie
przekonanie, że kiedy policjant
pojawia się w progu mieszkania, nie wróży to niczego dobrego. Oddychają z ulgą, kiedy
pan Jarosław wyjaśnia cel wizyty. Niektórzy zapraszają na
rozmowę, inni zabierają wizytówkę, zapewniają, że w razie
problemów będą się kontaktować.
Dzielnicowy ma być rozpoznawany w swojej dzielnicy.
Pan Jarosław chyba nie ma z
tym problemu nawet po pracy
i w prywatnych sytuacjach.
Kiedyś załatwiał prywatną
sprawę ze znajomym, wstąpili
do jednego z krotoszyńskich lokali. Minęli kilkuosobową, nieco hałaśliwą grupkę młodzieży,
usiedli nieco dalej, żeby spokojnie porozmawiać. Po chwili
zrobiło się cicho, sala opustoszała... - opowiada aspirant. Dopiero wtedy dotarło do mnie,
że mimo iż byłem tam zupełnie
prywatnie, bez munduru dla
grupy tych chłopców nie przestałem być dzielnicowym,
przestali zachowywać się głośno, wyszli, żeby czuć się swobodniej.
Pytany o problemy w dzielnicy, odpowiada, że we wszystkich rewirach pod tym względem jest podobnie: kradzieże,
przemoc domowa, problemy z
nieletnimi, narkomania. W
ostatnim czasie pan Jarosław
obserwuje wzrost zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie. Być może jest to efekt kam-
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kiwanie na policję po zgłoszeniu o
przestępstwie lub wykroczeniu,
- informacje o ich sprawcach,
- niewłaściwe wykonywanie czynności służbowych przez policjantów w procedurach skargowych,
- przestępstwa oraz ich sprawcy,
- działania lub powiązania przestępcze policjantów,
- informacje o ukrywających się
osobach poszukiwanych przez policję.
Dyżurujący będą także przyjmowali informacje o przestępstwach od osób, które chcą zacho(red.)
wać anonimowość.

Przeka¿ 1%
m³. asp. Jaros³aw Pasek
wiek 38 lat, ¿ona Jolanta, dzieci - 3-letnie córki Weronika i Dominika
hobby: siatkówka, pi³ka no¿na, kibic LECHA Poznañ
Dzielnica nr 5 obejmuje ulice: Glinki, Jaœminowa, Kasprzaka, Kiliñskiego,
Biskupa Kozala, KoŸmiñska, Kobierska, Lelewela, Libelta, Narutowicza, Ofiar
Katynia, Pó³nocna, Przemys³owa, Pukackiego, Pi³sudskiego, Promienista,
Pogodna, Parkowa, Raszkowska, Rysia, Ró¿ana, Sowiñskiego, Strumykowa, Spacerowa, Tartaczna, Tulipanowa, Wspólna, Wiosenna, Waryñskiego,
WiêŸniów Politycznych, Wiœniowa, Zielona.
Kontakt z dzielnicowym - tel. 062 725-52-41, w komendzie - pokój nr 113.

panii informacyjnej prowadzonej w mediach od lat. Osoby przerywają milczenie, najczęściej decydują się na rozmowę telefoniczną, bo tak jest
im łatwiej. Dopiero potem decydują się na spotkanie w
cztery oczy z dzielnicowym.
Są to sytuacje delikatne,
szczególnie, że chodzi też o
dzieci. Bardzo często przemoc
powiązana jest z problemem
alkoholowym. Czasami wystarczy zmotywować kogoś do
podjęcia leczenia odwykowego. - Miałem taki przypadek,
udało mi się namówić tego
pana na leczenie - mówi pan
Jarosław. - Wytrwał w trzeźwości, chodzi na spotkania
AA. Polepszyło się w rodzinie,
skończyła się przemoc, ale
niestety nie zawsze tak to wygląda, konieczne jest podjęcie
jeszcze innych działań.
W dzielnicy nie brakuje
również amatorów cudzej
własności. Złodzieje upodobali sobie parking przy Mahle.

Okradają samochody ze sprzętu radiowego, anten CB, części
samochodowych. Jeden z poszkodowanych zostawił na
przednim siedzeniu nawigację
i dokumenty. Złodziej nie przegapił takiej okazji. - Nie należy zachęcać złodzieja, wysiadając, pamiętajmy, że rzeczy
wartościowe i dokumenty najlepiej zabierać z samochodu apeluje pan Jarosław.
Pytany o plusy i minusy bycia dzielnicowym aspirant odpowiada, że sporo czasu trzeba poświęcić na wypełnianie
coraz większej ilości dokumentów, niestety, dzieje się to
kosztem pracy w terenie, kosztem pracy z ludźmi. A plusy?
Zmienność. - Praca dzielnicowego nie pozwala na nudę...
każde zdarzenie, sytuacja są
inne, wymagają indywidualnego podejścia - mówi dzielnicowy. - To jest ciekawe, nie da się
postępować według określonego schematu.
Monika Menzfeld-Czubak

Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku dochodowego za rok
2008.
KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Bartosza
Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Klaudii i
Patrycji Œwiderskich
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Micha³a
Grabowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Magdaleny Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Wiktorii
Matysiak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Dominiki
Brylewskiej
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Krotoszynie nr ident.092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F.
Libelta w Krotoszynie nr ident. 092900000806
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: 23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: Hufiec KoŸmin Wlkp.
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0001544454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel: Ko³o
Krotoszyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej
miejscowoœci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski - cel:
dla Ko³a Krotoszyn
KRS 0000065247 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe - cel: dla LKS
Ceramik Krotoszyn
(red.)
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Zmiany dla przedsiêbiorców
Od 31 marca br. w
gminach czeka na
przedsiêbiorców „jedno okienko”, czyli
nowe wnioski zintegrowane.
Przedsiębiorca, składając
wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
składa jednocześnie zgłoszenie
o aktualizację lub nadanie numeru NIP, wniosek o nadanie
numeru REGON oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS
(KRUS). Jest to tzw. wniosek
zintegrowany. Przedsiębiorca
może również złożyć w urzędzie gminy wniosek o zmianę,
zawieszeniu, wznowieniu i wykreśleniu z ewidencji działal-

ności gospodarczej, który będzie równoznaczny ze zgłoszeniem zmian w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Powstanie „jednego okienka” nie zwalnia osób prowadzących działalność gospodarczą od odwiedzenia powyższych instytucji celem wypełnienia dodatkowych dokumentów związanych z prowadzeniem
firmy. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie,
zmianie oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
„Jedno okienko” jest etapem
przejściowym, po którym zacznie obowiązywać zasada „zero
okienka”. Ma to nastąpić 1 lipca
2011 roku, kiedy wejdą w życie
art. 23-39 ustawy o swobodzie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

działalności gospodarczej, na
podstawie których powstanie i
będzie działać Centralna Ewidencja i Informacja Działalności
Gospodarczej. CEIDG ma być
ogólnodostępną i bezpłatną platformą informatyczną, gdzie
znajdą się informacje o firmach.
CEIDG zastąpi więc dotychczasową ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną w gminach.
Przedsiębiorcy będą się rejestrować w CEIDG za pośrednictwem Internetu, na formularzu
elektronicznym zamieszczonym
na stronie internetowej CEIDG.
Będzie też możliwe składanie
wniosków na formularzu papierowym w urzędzie gminy. Po
zweryfikowaniu danych urząd
gminy przekształci wniosek na
formę elektroniczną i prześle do
(luc)
CEIDG.

Burmistrz Krotoszyna ogłasza trzeci przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Krotoszynie
przy ulicy Widokowej i Radosnej.
I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
1. Nr działki 6329, ark. mapy 106, obręb: 0001,
o pow. 666 m2, KW 34177, przy ul. Widokowej,
2. Nr działki 6331, ark. mapy 106, obręb: 0001,
o pow. 841 m2, KW 34178, przy ul. Widokowej,
3. Nr działki 6351, ark. mapy 106, obręb: 0001,
o pow. 668 m2, KW 34208, przy ul. Radosnej,
4. Nr działki 6369, ark. mapy 106, obręb: 0001,
o pow. 694 m2, KW 34200, przy ul. Radosnej.

m. Krotoszyn,
m. Krotoszyn,
m. Krotoszyn,
m. Krotoszyn,

II. Opis nieruchomości:
Nieruchomości wymienione w pkt. I poz. 1,2,3,4 przeznaczone
do sprzedaży położone są w rejonie ul. Widokowej i Radosnej
przy drodze o nawierzchni gruntowej. Najbliżej położona infrastruktura komunalna taka jak: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna znajduje się w ulicy Gorzupskiej.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej nr XXIX/213/2000r. z dnia 26 października 2000r. stanowią tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. Teren oznaczono na rysunku planu symbolami M; M2. Jest to teren zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy. Obecnie nieruchomości wymienione w pkt. I stanowią użytki rolne.
IV. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie określa się.

fot. Izabela Bartoœ

V. Cena wywoławcza nieruchomości w złotych netto:

2 kwietnia, na spotkaniu z dziennikarzami burmistrz Julian Jokœ komentowa³ przepisy dot. tzw. jednego okienka.

VI. Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie w sali nr 40 o godz. 10.00.

Wnioski o dop³aty
W kwietniu ruszy piêæ
kolejnych tegorocznych naborów wniosków o udzielenie
wsparcia dla obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013.
31 marca prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił terminy
przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z sześciu działań finansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 -2013. Dotyczy to ponownego przyjmowania wniosków
na: modernizację gospodarstw
rolnych, zwiększanie wartości

dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i po raz pierwszy - tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów oraz uczestnictwa
rolników w systemach jakości
żywności.
Pula środków do wykorzystania wynosi około 5 mld zł.
Oficjalne ogłoszenie terminów
przyjmowania wniosków działania ukaże się w dzienniku
ogólnopolskim oraz na stronie
internetowej Agencji. Zgodnie z
tegorocznym harmonogramem
uruchamiania PROW 2007-13
nabory wniosków na wymienione działania ruszą w kwietniu,

1. dz. nr 6329 - 34.074 zł (trzydzieściczterytysięcesiedemdziesiątczteryzł)
2. dz. nr 6331 - 41.085 zł (czterdzieścijedentysięcyosiemdziesiątpięćzł)
3. dz. nr 6351 - 34.074 zł (trzydzieściczterytysiącesiedemdziesiątczteryzł)
4. dz. nr 6369 - 35.505 zł (trzydzieścipięćtysięcypięćsetpięćzł)
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w wys.
22% od zaproponowanej w przetargu ceny.

za wyjątkiem działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - tu w maju br.
Agencja prosi zainteresowanych otrzymaniem wsparcia o
składanie wniosków we właściwych terminach i staranne wypełnienie wszystkich rubryk w
formularzach oraz dołączenie
potrzebnych załączników. Ponieważ obecnie dostępne formularze mogą różnić się od ostatecznych wniosków, Agencja
radzi, by wstrzymać się z ich
wypełnieniem i poczekać na oficjalne opublikowanie ostatecznej wersji dokumentów. W czasie tzw. preselekcji wnioski źle
przygotowane będą odrzucane i
nie przejdą do następnego eta(armr)
pu weryfikacji.

Upoważnieni do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy
wpłacą wadium w wysokości 4000,00 złotych. Wadium z określeniem nr działki należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie prowadzonego przez WBK BZ Krotoszyn 50 1090 1157 0000 0000
1501 5855.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom
przetargu zwraca się. W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym dniu –
wadium ulega przepadkowi.
VII. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
VIII. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w godz. od
8.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7
pokój 24.
Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Burmistrz Krotoszyna
mgr inż. Julian Jokś
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Wielki Tydzieñ w Krotoszynie
Wielkanoc w naszej tradycji to œwiêta radoœci, wynikaj¹cej nie tylko z prze¿yæ religijnych, ale tak¿e z powodu
barwnej i bogatej obyczajowoœci, która nadal, choæ w zubo¿onej formie, nadaje im niepowtarzalny nastrój i koloryt.
Cykl obrzędów i zwyczajów wielkanocnych otwiera
Niedziela Palmowa zwana niegdyś w okolicach Krotoszyna
także „kwietną”. Poświęcone
tego dnia w kościele palmy
(gałązki wierzbiny) służyły do
rozmaitych zabiegów magicznych. Zatknięte na rogach zaoranego pola zapewniały urodzaj, ustawione w oknie odwracały pioruny, a połknięte
bazie chroniły od chorób gardła.
Wielki Tydzień, obchodzony w
nastroju smutku i powagi, to
zarazem czas wielkich porządków. Przed świętami należało
bowiem oczy-

ścić
nie tylko duszę, ale także
ciało, chatę i całe obejście. Na
wsiach bielono izby, wieszano
nowe słomiane „pająki” i
sprzątano zagrody.
W Wielki Czwartek w wielu
miejscowościach naszego regionu grupy chłopców obiegały wioski z drewnianymi klekotkami i kołatkami. Gospodarze obdarowywali ich jajkami, groszem lub przysmakami. W Kobiernie zaś odbywała się „wielkopostna procesja”: chłopcy jeździli dwukołowym wózkiem, zwanym
babą albo taradajką od kościoła do każdego krzyża
we wsi, okrążając go trzykrotnie z głośnym kołataniem.
W Wielki Piątek w Sulmierzycach, jak podaje Oskar
Kolberg , „[...] gospodarze i parobcy tłumami
konno, kobiety zaś piechotą, pędzili do pobliskiej wody, w której zanurzywszy się kilkakroć
z końmi lub sami, wychodzili z wody, drżąc z
zimna. Czynili to dla
zapobieżenia, aby się
przez cały rok po ciele
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żadne nie pokazywały krosty
ani wyrzuty”. Podobny zwyczaj znany był też w Zdunach,
Kobiernie i Chachalni.
Tego dnia odbywało się też
pożegnanie z postnym jedzeniem. W niektórych regionach
kraju „znieważano śledzia”,
wieszając go na konarach
drzew, w okolicach Krotoszyna zaś rozbijano garnki z postnym żurem, tworząc przedtem „pogrzebowe orszaki”.
Powszechna była też, do dziś
kultywowana w wielu krotoszyńskich
domach, tradycja chłostania rózgą
mężów i

dzieci
„na Boże
Rany”.
Przygotowania świąteczne kończy
Wielka Sobota. Tego dnia
święci się w kościołach (bądź
przy wiejskich krzyżach i kapliczkach) potrawy, przyniesione w koszyczkach
pięknie
przyozdobionych

mirtem
l u b
bukszp a n e m .
Tradycyjna zawartość
koszyków
to: kołacze,
chleby czarne, baby, mazurki, kiełbasy,
szynki, sery, baranki z masła, ocet,
sól, chrzan i oczywiście jaja – koniecznie malowane.
Mogły to być
jednokolorowe
„kraszanki”
bądź zdobione przy pomocy wosku
lub innymi
technikami
„pisanki”.
W Niedzielę
Wielkanocną rezurekcyjne
dzwony i wystrzały z moździerzy obwieszczały
uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas powrotu z rezurekcji na wsiach odbywały się
wyścigi wozów konnych. Szybkie dojechanie do własnej zagrody miało wróżyć szybkie i szczęśliwe zakończenie żniw. Spożywaniu „święconego” towarzyszyło wiele
zwyczajów, z których do dzisiaj pozostało już tylko
dzielenie się jajkiem.
W Poniedziałek Wielkanocny „[...]
krzyki nadzwyczajne
słyszeć
s i ę

dają od świtu
do
późnej
nocy; wszyscy bowiem
parobcy, zebrawszy się
w
kupę,
wchodzą do
domów i wywłóczą kobiety (a osobliwie
dziewki)
z
łóżek, oblewając
je
wodą bez
miłosierd z i a ,
albo też
p r o -

wadzą
do najbliższych
studzien lub wód, a tam albo
je zanurzają, albo ćwierciami
(konwiami) leją im wodę na
głowę. Poczem idą na wieczór
do tych samych dziewcząt
[...], domagając się za swą
wcale niepotrzebną robotę nagrody w święconem, wołając:
dyngus!, dyngus!”. Tak według barwnego opisu Oskara
Kolberga wyglądał Poniedziałek Wielkanocny w Sulmierzycach w 1. poł. XIX w. W okresie międzywojennym dynguśnicy chodzili z rozpostartą
na wysokim krzyżu chorągiewką, śpiewając: „Przyszli
my tu po dyngusie, zaśpiewamy o Jezusie. O Jezusie i Maryi, o tej świętej familiji.
Pani kraje, pan podaje, proszę
o święcone jaje.”
Lany Poniedziałek, czyli śmigus - dyngus, to
obyczaj bardzo stary, niegdyś magiczny,
który
miał zapewnić
urodzaj i powodzenie w hodowli. W XV wieku synod duchowny diecezji
poznańskiej wystąpił przeciw tym zabawom jako zabo-

bonom: „Zabraniajcie, aby w
drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni kobiet a kobiety mężczyzn nie ważyli się
napastować o jaja i inne podarki, co pospolicie nazywa
się dyngować, ani do wody
ciągać...”. Zakaz okazał się
mało skuteczny, skoro obyczaj
przetrwał w szczątkowej postaci do dzisiaj.
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o gromadach
przebierańców, którzy w drugi dzień świąt wędrowali ze
śpiewem po domach, wypraszając smakołyki ze świątecznych stołów. W Bożacinie obw o ż o n o
„kokota”,
c z y l i
drewnianego
koguta
n
a
dwukołowym
wózku,
w Baszk o w i e
chodzono
z bocianem, a w
Trzemesznie i Maciejewie z niedźwiedziem.
Ten
ostatni zwyczaj obchodzony był jeszcze w latach 70.
XX w. w Rozdrażewie. Przystrojonemu w słomę i grochowiny niedźwiedziowi towarzyszyli: dziad i baba, kominiarz,
lekarz, pisarek, leśniczy i jeździec na koniku. Towarzystwo
to chodziło po wsi z muzyką,
prowadząc na powrozie niedźwiedzia, który rycząc, wyprawiał różne harce i figle. Na
zakończenie spotykali się
wszyscy na uczcie w domu lub
w karczmie.
Rozpowszechnionym zwyczajem
był też „gaik”, nazywany także w
okolicach Krotoszyna „nowym latkiem”. Z gaikiem, czyli przystrojonym świerkowym drzewkiem,
chodziły po wsi dziewczęta, śpiewając: „Pani gospodyni, nowe latko w sini, żeli chcecie oglądować,
to musicie co darować! Zielony
gaj – koszyczek jaj!”
W ten sposób wprowadzano symbolicznie do wsi wiosnę, po wcześniejszym pożegnaniu zimy (topienie marzanny).
Helena Kasperska

Na podstawie: Oskara Kolberga
„Dzieła wszystkie”, t. 10 oraz
„Strażnicy Kresowej”, nr 3/1932,
nr 5-6/1933).
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Olimpiada fizyczna
25 marca odby³a siê
w Krotoszynie II Powiatowa Olimpiada
Fizyczna pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyñskiego
i Burmistrza Krotoszyna.

I etap olimpiady odbył się w
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika
w Krotoszynie, przystąpiło do niego ok. 40 uczniów. Starosta Leszek
Kulka i wiceburmistrz Ryszard
Czuszke dokonali uroczystego
otwarcia olimpiady, życząc
wszystkim uczestnikom powodzenia. Rozwiązywanie zadań trwało około dwóch godzin, następnie
komisje nauczycieli odpowiednich
typów szkół oceniały prace i wyłoniły laureatów.

Laureaci z gimnazjów
I miejsce: Hainisch Dominik - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Pietrasik Łukasz – Gimnazjum nr 1
w Krotoszynie, Szulc Adam - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
II miejsce: Kaźmierczak Damian Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie,
Szlachetka Artur - Gimnazjum nr
3 w Krotoszynie
III miejsce: Chudy Sebastian i Glapa Krystian - Gimnazjum nr 2 w
Krotoszynie
IV miejsce: Miedzińska Barbara - Gimnazjum w Kobylinie
V miejsce: Lindner Tymoteusz Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
fot. Izabela Bartoœ

Miała ona na celu:
- rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień młodzieży w kierunku
nauk matematyczno-przyrodniczych, w szczególności fizyki;
- podnoszenie poziomu pracy nauczyciela z uczniami zdolnymi,
zainteresowanymi fizyką i astronomią;
- przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia poprzez podnoszenie poziomu nauczania fizyki
i astronomii;
- motywowanie do poszerzania
swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy oraz podnoszenie poziomu stosowania wiedzy fizycznej.
W olimpiadzie startowała
osobno młodzież ze szkół gimnazjalnych i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Miasto i Gminę Krotoszyn wręczył
wiceburmistrz Czuszke. Laureatom ze szkół ponadgimnazjalnych nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe wręczył starosta Leszek Kulka.

VI miejsce: Nyczka Martyna Gimnazjum nr 3, Szkudlarek
Adrian - Gimnazjum w Koźminie.
Profesor Edwin Wnuk i zastêpca burmistrza Ryszard Czuszke wrêczali dyplomy
najlepszym fizykom z gimnazjów

II etap miał miejsce w I LO im.
H. Kołłątaja, gdzie odbyła się konferencja naukowa przeznaczona
dla uczestników olimpiady,
uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
powiatu krotoszyńskiego interesujących się naukami przyrodniczymi oraz dla nauczycieli fizyki i
astronomii, geografii i przyrody.
Dyrektor Obserwatorium Astro-

nomicznego UAM w Poznaniu
prof. dr hab. Edwin Wnuk wygłosił wykład „Od lunety Galileusza
do współczesnych obserwacji
astronomicznych”, co ma związek
z tym, że rok 2009 jest Międzynarodowym Rokiem Astronomii.
Po wykładzie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom II
POF. Najlepszym fizykom z gimnazjum nagrody ufundowane przez

Wśród gimnazjalistów poziom wiedzy był wyjątkowo wysoki, pięcioro z nich było już w
marcu finalistami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Poznaniu. Finał tego
konkursu odbędzie się 6 kwietnia w Poznaniu. Zdobycie statusu laureata finału pozwala na
zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Laureacie ze szkó³
ponadgimnazjalnych
I miejsce: Lewandowski Kornel - I
LO w Krotoszynie
II miejsce: Nowaczyńska Agnieszka - I LO w Krotoszynie
III miejsce: Żmuda Marcin - I LO
w Krotoszynie
IV miejsce: Marszałek JoannaZSPnr1 w Krotoszynie V miejsce:
Roszczak Joanna ZSP Koźmin
Wlkp.
VI miejsce: Maśko Katarzyna I LO
Krotoszyn, Galler Mariusz I LO
Koźmin Wlkp.
Organizatorem II POF był Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Krotoszynie. Edwin
Wnuk jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego
UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie dynamiki naturalnych i sztucznych ciał Układu Słonecznego, a
także wykorzystania sztucznych
satelitów Ziemi do badań geodezyjnych i geofizycznych. W tym zakresie opublikował kilkadziesiąt
artykułów naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w
Europie, USA i Brazylii. Wygłosił
wiele referatów na międzynarodowych kongresach i konferencjach
naukowych. Także aktywnie popularyzuje astronomię, wygłaszając liczne wykłady dla różnych
środowisk. Jest autorem między
innymi I tomu Wielkiej Encyklopedii Geografii Świata zatytułowanego „Planeta Ziemia”.
Mariola Kaźmierczak

20 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Kobiernie zorganizowano Dzieñ Wiosny.

Krotoszyńskie szkoły biorą
udział w prestiżowym programie „e-szkoła Wielkopolska”.

Każda klasa miała za zadanie
przygotować stroje na wybrany
przez siebie temat. O godz. 9.00
uczniowie przeszli do sali muzycznej, gdzie mieli zaprezentować swoje pomysły.
W barwnym korowodzie pojawili się Zorro i seniority z klasy
I, za nimi podążały mumie z klasy III, natomiast drugoklasiści
zdecydowali się zostać sportowcami. Starszym uczniom też nie
zabrakło inwencji twórczej. Tematem przewodnim czwartoklasistów był Dom Strachów. Uczniowie przebrali się za upiory, duchy,
zombi, Frankensteina, śmierć
oraz szalonych naukowców. W
tym dniu przybyli również najbardziej znani politycy – ich zdecy-

dowała się naśladować klasa V.
Najstarsi uczniowie „zeszli” prosto z boiska piłkarskiego.
Po krótkiej prezentacji jury w
składzie pani dyrektor Renata
Dolata, pani Justyna Bręk oraz
pani Iwona Kałążna ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy i najbardziej oryginalny
strój. Laury przyznano dzieciom
z klasy I i V. Na koniec dwaj reprezentanci z każdej klasy wzięli udział w quizach wiosennych.
W kategorii klas młodszych zwyciężyła klasa III, a w kategorii
klas starszych uczniowie klasy
V. Wszyscy uczniowie wykazali
się ogromnym zaangażowaniem
i wspaniałymi pomysłami.
(spk)

fot. archiwum

Wiosna w Kobiernie

Szko³y
w projekcie

Do udziału w tym projekcie zostały wytypowane 3 szkoły z
naszego miasta: Gimnazjum
nr 4 im. H. Sienkiewicza, ZSP
nr 2 i Liceum Ogólnokształcące im H. Kołłątaja. Jest to projekt prowadzony przez Ogólnopolską Fundację Edukacji
Komputerowej i współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na stronie
http://www.ofek.com.pl/strony/
1/i/176.php
Strona domowa projektu:
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/
(rosz)
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Turniej siatkówki
W imprezie, któr¹ w dniu 27 marca 2009 zorganizowa³ Urz¹d Miejski
oraz UKS Piast w Krotoszynie rywalizowa³o dwadzieœcia zespo³ów z Wielkopolski, Dolnego Œl¹ska oraz województwa lubuskiego.
O skali imprezy mówi¹ liczby- na
piêciu boiskach rozegrano w sumie 70
spotkañ. Podczas siódmej edycji zawodów w turniejowe szranki stanê³y
miêdzy innymi zespo³y z Gubina,
Szprotawy, Góry Œl¹skiej, Kalisza, Jarocina, Gostynia i Turku. W tak doborowym gronie krotoszynianie spisali
siê wzorowo. Pocz¹tkowo zespo³y
zmaga³y siê w czterech grupach eliminacyjnych systemem „ka¿dy z ka¿dym”, z których po trzy najlepsze zespo³y awansowa³y do drugiego etapu
zawodów, gdzie w nowych grupach
tym samym sposobem walczono o
zwyciêstwo w turnieju. Pierwszy zespó³ krotoszyñskiego Piasta bardzo
szybko upora³ siê z grupowymi przeciwnikami wygrywaj¹c wysoko swoje
spotkania i tym samym awansowa³ do
fina³u A. Drugi zespó³ gospodarzy w
swojej grupie musia³ uznaæ wy¿szoœæ
zespo³u UKS Jedynka Szprotawa i z
drugiego miejsca przyst¹pi³ do fina³u
B. W finale A gospodarze w pokonali
zespó³ z Turku- 25:8, UKS Jedynkê
Szprotawa- 25:19, w ostatnim meczu
nie dali szans przeciwnikom z Gostynia wygrywaj¹c 25:10.

Klasyfikacja koñcowa
1. UKS Piast Krotoszyn I
2. UKS Kaniasiatka Gostyñ I
3. MKS MOS Turek I
4. UKS Jedynka Szprotawa I
5. UKS Polon Krotoszyn I

fot. Iarchiwum

M³odzi siatkarze UKS Piast wygrali w piêknym stylu VII Ogólnopolski
Wielkanocny Turniej Mini Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Krotoszyna.

6. UKS Piast Krotoszyn II
7. UKS Trójka Góra I
8. SP 2 Gubin
9. SP 3 Gubin I
10. UKS Jedynka Szprotawa II
11. MUKS Tornado Kalisz I
12. UKS Maratoñczyk Turek II
13. UKS Kaniasiatka Gostyñ II
14. UKS Siatkarz Jarocin I
15. UKS Trójka Góra II
16. UKS Polon Krotoszyn II
17. UKS Tornado Kalisz II
18. SP 3 Gubin II
19. SP 5 Jarocin
20. UKS Siatkarz Jarocin II

Na turnieju prowadzona by³a klasyfikacja klubowa na wynik, której sk³adaj¹
siê dwa najlepsze miejsca dru¿yn z danego klubu. W tej klasyfikacji równych
sobie nie mieli krotoszynianie wygrywaj¹c z du¿¹ przewag¹ punktow¹. Nagrod¹
w tej klasyfikacji by³ puchar ufundowany i wrêczony przez pos³a Macieja Orzechowskiego.

Klasyfikacja najlepszych
klubów Turnieju
1. UKS Piast Krotoszyn- 35 punktów
2. UKS Jedynka Szprotawa- 28 punktów
3. UKS Kaniasiatka Gostyñ- 27 punktów
4. MKS MOS Turek- 27 punktów
5. UKS Polon Krotoszyn- 21 punktów
6. UKS Trójka Góra- 20 punktów
7. SP 3 Gubin- 14 punktów
8. MUKS Tornado Kalisz- 14 punktów
9. SP 2 Gubin- 12 punktów
10. TKS Siatkarz Jarocin- 8 punktów

Rajd z marzannami
XXII Rajd Turystyczny „Topienie Marzanny”, który odbył
się 21 marca, z metą pod grzybkiem „Miłośników Piłki Nożnej”
przy ul. Sulmierzyckiej, zorganizowany został przez Zarząd Oddziału PTTK, Oddziałową Komisję Turystyki Młodzieżowej i
Klub Turystyki Górskiej „Koliba”.
Celem rajdu było pożegnanie
zimy oraz przypomnienie obrzędów ludowych z tym związanych.
Wzięło w nim udział 69 osób z
Gimnazjum w Zdunach, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Krotoszynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie,
Koła PTTK przy Mahle , byli też
turyści indywidualni.
O godzinie 1000 przed budynkiem Muzeum Regionalnego
przybyłych przywitali komandor
Kazimierz Mackiewicz i kierownik trasy Andrzej Chmielarz.
Młodzież z kukłami marzann ruszyła na Rynek. Korowód przeszedł ulicą Koźmińską, deptakiem obok kościółka ś.ś. Fabiana i Sebastiana dotarł do Jeziora Odrzykowskiego. Dalej wędrowano przez plac Szkolny, ul.
Ostrowską, ścieżką pod lasem a

następnie skrótami przez dawny poligon aż do grzybka. Tam
wszyscy posilili się przepyszną
grochówką i rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą marzannę.
Komisja konkursowa po burzliwej debacie zadecydowała, że
zwyciężyła marzanna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Kolejne
miejsca zajęły kukły Gimnazjum
w Zdunach, Gimnazjum nr 4 i
ZSzOI nr 2. Nagrody wszystkim
wykonawcom wręczyła Halina
Konieczna. Marzanny zakończyły swój krótki żywot nie w wodzie, a w płomieniach, na czym
czuwał Karol Piotrowski. Turyści ruszyli w drogę powrotną, organizatorzy uporządkowali teren i zagasili ogniska. Do zobaczenia na szlakach pieszych i rowerowych.
Andrzej Chmielarz

Organizatorzy dziękują Miłośnikom Piłki Nożnej w Krotoszynie
za nieodpłatne udostępnienie
grzybka na metę rajdu. Zarząd
Oddziału PTTK informuje, że na
oficjalnej stronie Krotoszyna w
dziale turystyka i rekreacja działa portal PTTK o/Krotoszyn,
gdzie można zapoznać się z bieżącymi wiadomościami.

W czasie ceremonii zakoñczenia imprezy wyró¿niono najlepszych zawodników turnieju. Najlepszy przyjmuj¹cy Strychalski Bart³omiej- MKS MOS Turek; najlepszy atakuj¹cy - Olejniczak Karol- UKS Kaniasiatka Gostyñ; najlepszy
zawodnik UKS Piast - Nowacki Kamil;
najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Jakub Robakowski - UKS Piast
Krotoszyn.
(pirob)

Ceramik ze z³otem i br¹zem
W dniach 27 i 28 marca br. w Krotoszynie odbyły się
„Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20” w zapasach
stylu wolnym. W zawodach wzięło udział 180
zawodników z 51 klubów. W punktacji drużynowej
Ceramik zajął I miejsce, zdobywając 2 złote i 2
brązowe medale.
Wyniki krotoszynian
120 kg - I miejsce
– Stasierski Szymon „Ceramik” Krotoszyn”
96 kg - I miejsce
– Baran Radosław „Ceramik” Krotoszyn”
55 kg - III miejsce
– Słowiński Adam „Ceramik” Krotoszyn”
84 kg - III miejsce
– Filipczak Adam „Ceramik” Krotoszyn”
66 kg - V miejsce
– Wyrwas Roman „Ceramik” Krotoszyn”
60 kg - V miejsce
– Panek Damian „Ceramik” Krotoszyn”
(rafpat)

Teatr w szkole

26 marca w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi odby³ siê IV Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych. Impreza co roku przypomina o Dniu Integracji,
swoje przedstawienia przygotowuj¹ klasy i grupy integracyjne ze szkó³ i przedszkoli. W tegorocznym przegl¹dzie wziê³o udzia³ 13 zespo³ów: 6 od gospodarzy,
pozosta³e z Krotoszyna i terenu województwa.
(eliz)
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