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Beztroskiej radoœci w œwiêta,
pogodnych myœli o bliskich
i aby mi³oœæ i szczêœcie
jak wiosenny ciep³y wiatr
otuli³y nas wszystkich.

Julian Jokś
Burmistrz Krotoszyna

Od kilku pokoleń rodzina Vogtów kojarzona
jest z wypiekami piekarniczo-cukierniczymi. Nie
wszyscy jednak wiedzą, że od 2006 roku w Pleszewie działa Muzeum Piekarstwa, dokąd na wycieczkę wybrały się dzieci z Przedszkola nr 3 Bajka.
Przedszkolaki poznały zawód piekarza i z
zaciekawieniem oglądały starodawne piece i inne eksponaty zgromadzone w muzeum. Największą atrakcją
było samodzielne wyrabianie ciasta według własnej
inwencji.
Wypieczone bułeczki dzieci zabrały do domu, aby
pochwalić się swoim rodzicom.
(p3)

Rocznica
pod krzy¿em

Jubileusz PTTK

15 kwietnia na cmentarzu w Krotoszynie pod
krzyżem Katyńskim odbyła się krótka akademia
upamiętniająca 71. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Prowadzący spotkanie historyk Andrzej Korsak
przypomniał tło historyczne wydarzenia, a dr
Edward Jokiel przeprowadził apel poległych.
Przedstawiciele władz powiatowych, miejskich
i organizacji oraz delegacje młodzieży złożyli wiązanki kwiatów pod krzyżem. Po wysłuchaniu Roty
Franciszek Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej, podziękował wszystkim za przybycie.
(eliz)

fot. Daniel Szczepaniak

fot. archiwum

Wypieki w muzeum

Po zakoñczeniu robót ulica Rynkowa zmieni ca³kowicie swój dotychczasowy charakter. Zamkniêta dla
ruchu ko³owego bêdzie zachêca³a do spacerów i
odpoczynku na ³awkach.

fot. Izabela Bartoœ

Zofia Jamka
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

fot. Izabela Bartoœ

Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych
w otoczeniu rodziny, przy stole pe³nym nadziei i radoœci
ze Zmartwychwstania Pañskiego
¿ycz¹

Do końca kwietnia można oglądać w Muzeum
Regionalnym, w sali na parterze, wystawę obrazującą 60-lecie istnienia Oddziału PTTK w Krotoszynie. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu odbyło się 13 kwietnia w muzeum.
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W muzeum o tradycjach Teatr w kinie

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK
w Krotoszynie informuje, ¿e w œwiêta
p³ywalnia czynna jest nastêpuj¹co: 24
kwietnia od 14.00-22.00, 25 kwietnia
od 11.00-22.00. W sobotê 23 kwietnia p³ywalnia nieczynna.

Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê lekcje o
tradycjach i obyczajach ludowych organizowane dla przedszkolaków i uczniów szkó³ przez
Muzeum Regionalne w Krotoszynie.

Do koñca kwietnia w krotoszyñskim
Muzeum Regionalnym wystawa jubileuszowa – 60 lat PTTK na Ziemi Krotoszyñskiej.
Muzeum zaprasza dzieci z przedszkoli,
szkó³ podstawowych i gimnazjów na
lekcje muzealne poœwiêcone dawnym
wiosennym obrzêdom ludowym i tradycjom wielkanocnym.

8 maja – 66. rocznica zwyciêstwa nad
faszyzmem. Godz. 12.00 z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem Wolnoœci na placu Jana Paw³a II oraz pod
pomnikiem 6 PAL ul. Piastowska.

staram się do każdego trafić na
wesoło – tłumaczy. – Pośmieją się
i wtedy bardziej uważają, słuchają
mnie. Podczas tych spotkań
uczniowie słuchają opowieści na
przykład o tym, czym wędrujący z
kurkiem po wsi chłopcy karmili
ptaka, aby donośnie piał. Głośne
zachowanie koguta w obejściu
gospodarskim miało wróżyć pomyślny rok dla rodziny. Prowadzący tłumaczy także, dlaczego
jadano wierzbowe kotki i po co
wielkanocni dynguśnicy oblewali wodą dziewczyny. Uczestnicy
spotkań sprawdzają również, jaki
dźwięk wydają tradycyjne drewniane kołatki, i dowiadują się na czym
polegał żuru, dlaczego święcimy jajka oraz wiele innych ciekawych rze(eliz)
czy.

Ekslibrisy w galerii
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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

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 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
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fot. Maciej Karolewski

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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ków wyrazu, skłanianie ku interdyscyplinarności, poszukiwanie
nowych przestrzeni teatralnych
i oparty na kreatywnej improwizacji proces tworzenia.
Widzowie obejrzeli dwa
spektakle: „Wo-man w pomidorach” i „DSM-IV 301.81 - Zaburzenia osobowości typu B”.
Organizatorem wydarzenia był
Krotoszyński Ośrodek Kultury.

13 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odby³o siê
spotkanie z Magdalen¹ Zawadzk¹, aktork¹
filmow¹, teatralna i telewizyjn¹.
ła anegdoty ze wspólnego
życia, opowiadała o pasji
sportowej męża oraz o tym,
jak doszło do powstania
książki „Wspomnienia z niepamięci”, która była promowana w trakcie spotkania.
Wzbogacona została ona kolekcją zdjęć z archiwów rodzinnych i teatralnych. Ponieważ aktorka jest znana z bardzo żywiołowych ról Basi Wołodyjowskiej z ekranizacji powieści H. Sienkiewicza „Pan
Wołodyjowski” oraz Kasi ze
spektaklu Jana Drdy „Igraszki z diabłem”, uczestnicy mieli okazję przekonać się, czy
ma ona w sobie cechy tych postaci. Następnie każdy miał możliwość, by chwilę porozmawiać z
gwiazdą wieczoru, kupić książkę
oraz otrzymać autograf. Książka
„Wspomnienia z niepamięci” będzie dostępna w wypożyczalni dla
dorosłych.
Krystyna Talaga
fot. archiwum

Do 3 maja w galerii Refektarz wystawa ekslibrisów Ryszarda Bandosza z
kolekcji Józefa Zdunka.
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(62)
(62)
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(62)

Polski Teatr Tańca istnieje od
1973 roku, jest profesjonalnym
autonomicznym zespołem, którego oblicze przeszło ewolucję od
spektakli ukształtowanych formą
teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje przekraczanie
granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalanie
się z przypisanych tradycją środ-

Spotkanie z aktork¹
W spotkaniach uczestniczą grupy zorganizowane nie tylko z naszego miasta, ale także spoza naszego
powiatu. – Nie należą do rzadkości
klasy przyjeżdżające nawet z Ostrowa lub Jarocina – mówi prowadzący te lekcje pracownik muzeum Jacek Matuszak – bo nie wszystkie
placówki muzealne zajmują się taką
działalnością edukacyjną.
Do końca kwietnia nasze muzeum zaprasza na zajęcia, podczas
których są objaśniane obrzędy pożegnania zimy i powitania wiosny,
tradycje Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej
Nocy. Prowadzący spotkania pan
Jacek swoją prelekcję okrasza suto
dowcipami i nawiązaniami do życia
codziennego. – Inaczej opowiadam
maluchom, inaczej nastolatkom, ale

3 maja – 220 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Godz. 11.30 z³o¿enie wi¹zanek pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ rocznicê uchwalenia Konstytucji (skwerek u zbiegu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Mickiewicza); godz.
12.00 msza w intencji Ojczyzny, koœció³ œw. Andrzeja Boboli; godz. 13.30
uroczysta akademia w auli Gimnazjum
nr 2.

Wieczorem 14 maja krotoszyñskie
muzeum zaprasza na „Noc muzeów
– Ucztê u Wierzbiêty”. W programie
miêdzy innymi pokaz walk rycerskich
oraz wystêp zespo³u muzyki dawnej.

27 marca w krotoszyñskim kinie „Przedwioœnie” goœci³ Polski Teatr Tañca z Poznania.

(kok)
fot. Izabela Bartoœ

2 maja - obchody Dnia Stra¿aka. Godz.
13.00 zbiórka jednostek OSP, delegacji i pocztów sztandarowych na placu
przy ul. Mickiewicza; 13.30 przemarsz
na Rynek, z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem œw. Floriana, 14.00 otwarcie uroczystoœci, wrêczenie odznaczeñ, poœwiêcenie i przekazanie sprzêtu po¿arniczego; godz. 15.00 defilada i przemarsz jednostek na plac przy
stra¿nicy.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
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Spotkanie miało formę wywiadu.
Prowadziła je Hanna Grudzińska
z wydawnictwa Marginesy, na co
dzień menadżer aktorki. Rozmowa
dotyczyła głównie Gustawa Holoubka, nieżyjącego już aktora, dyrektora teatru i wykładowcy Akademii Teatralnej w Warszawie.
Magdalena Zawadzka przytacza-

PROGRAM DNI KROTOSZYNA 2011
Pi¹tek - 27 maja 2011 r.
8 kwietnia o godz. 18.00 w galerii Refektarz Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury miał miejsce
wernisaż wystawy ekslibrisów
Ryszarda Bandosza z kolekcji Józefa Zdunka.
Wydarzenie ściągnęło do galerii sporo osób, wszystkich przywitała działająca przy KOK-u grupa
wokalna „Positive”. Wprowadzeni
w nastrój uczestnicy wernisażu
wysłuchali opowieści Ryszarda
Bandosza o jego pasji. Na wystawie zaprezentowano 172 ekslibrisy. Wszystkie są wykonane w technice linorytu i sygnowane, wyeksponowane według kolejności – od
nr 33 z 1979 r. do 656 z 2011 r. Można je oglądać do 3 maja.
***
`Ryszard Bandosz zajmuje się
grafiką ekslibrisową od 1974 r. W

swoim dorobku posiada ponad
670 znaków, które prezentuje na
wystawach w kraju i zagranicą.
Jego prace są ciekawe, cenione
przez kolekcjonerów. Różnorodność tematyczna, oryginalne pomysły twórcze, dostosowanie
ekslibrisu do pełnienia funkcji
znaku własnościowego - to cechy
charakterystyczne twórczości
warszawskiego grafika. Artysta
prowadzi ożywioną działalność
na rzecz upowszechniania i popularyzowania znaku książkowego. Jest autorem licznych artykułów z tej dziedziny, współredaguje „Ex Bibliotheca”, wydał
(wspólnie z K. Pątkiem) dwie
książki „Turystyka i sport w ekslibrisie polskim” (1988) oraz
„Motywy warszawskie w ekslibrisie” (1999).
(macka)

Rock – muzyka m³odzie¿owa:
- The Wasted
- Ekipa Rivendella
- Trygap
- Betonowe Szagówki
- KOMBII
- Sofa

Sobota - 28 maja 2011 r.
GWIAZDY KROTOSZYÑSKIE - projekt
(jeszcze zapraszamy chêtnych wykonawców)
Muzyczne zjawiska Krotoszyna:
- Hagada
- DaMYrade
- Zespó³ wokalny KOK-u
- Krotoszyñska Orkiestra Dêta
- Stanis³aw Szel¹gowski i przyjaciele
- Zespó³ pod kier. Micha³a Chwaliñskiego
- Ognisko Muzyczne w Krotoszynie
Kultura ludowa i folklor:
- Zespó³ Tañca Ludowego Krotosza-

nie
- Krotoszyñska Kapela Ludowa
- Zespo³y Kó³ Gospodyñ Wiejskich
Laureaci „Krotoszyñskich Talentów”
Imprezy towarzysz¹ce:
- Bractwo Rycerskie – Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna
- Stoisko garncarsko-rzeŸbiarskie KOKu
- Wystawa Fotograficzna Klubu Blenda „Krotoszyn”
Imprezy zewnêtrzne:
- Blok dla dzieci
- The Fireballs
- Fajerwerki - POKAZ

Niedziela - 29 maja 2011 r.
- Przegl¹d artystyczny szkó³ i przedszkoli
- Hagada
- Blok dla dzieci
- support: Sensor Milicz
- BOYS
Przez 3 dni LUNAPARK.

www.is.krotoszyn.pl
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Goœcili w Dierdorfie

Kar³owicza i Monte
Cassino gotowe
30 marca odby³ siê odbiór koñcowy budowy ul.
Kar³owicza w Krotoszynie. Prace obejmowa³y
budowê ci¹gu pieszo-jezdnego...

fot. Izabela Bartoœ

W dniach 1-5 kwietnia 2011 roku goœci³a w
Dierdorfie czterdziestoosobowa grupa nauczycieli krotoszyñskich szkó³, przedstawicieli
rady miejskiej, urzêdu miejskiego oraz tancerzy zespo³u ludowego „Krotoszanie” z ich
opiekunami.

Z pytañ do burmistrza…

Wyjazd oznaczał zakończenie
projektu przygotowanego w ramach programu Comenius Regio.
Celem programu jest promowanie
współpracy między lokalnymi władzami oświatowymi w Europie.
W przypadku Krotoszyna dotyczyło to porównania naszego systemu edukacyjnego z systemem
Nadrenii-Palatynatu. Program pobytu grupy obejmował zwiedzanie

Dierdorfu, wizytę w siedzibie władz
oświatowych w Trewirze, wykład
dotyczący systemu kształcenia
oraz zwiedzanie tamtejszego muzeum.
W sobotę, 2 kwietnia, odbył się
wieczór kulturalny, uświetniony
występami niemieckich chórów i
zespołów artystycznych oraz zespołu „Krotoszanie”.
Jacek Kępa

...o długości ok. 100 m i szerokości 5 m z kostki betonowej
oraz wykonanie wjazdów do posesji. Przetarg na wybór wykonawcy robót został ogłoszony z
końcem września 2010 r. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w wyniku przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef
Kryś z Krotoszyna. Przekazanie
placu budowy odbyło się 29 października 2010 roku. Koszt inwestycji wyniósł ok.129 tys. zł.
12 kwietnia 2011 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Bu-

dowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie”. Zakres
prac w ul. Bohaterów Monte Cassino obejmował budowę ciągu
pieszo-jezdnego o długości ok.
180 mb i szerokości 6 metrów z
kostki betonowej oraz wykonanie wjazdów do posesji.
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w wyniku przetargu została firma Brukarstwo
i Handel Włodzimierz Kasprzak
z Koźmina Wlkp. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 192 tys.
zł.
(karo)

Krotoszyn w Monitorze
Wielkopolski urz¹d marsza³kowski wydaje co
miesi¹c magazyn samorz¹dowy Monitor Wielkopolski.

W gazecie Rhein-Zeitung z 4 kwietnia ukazał się tekst o polskoniemieckim spotkaniu kulturalnym w Dierdorfie, podczas którego naszą stronę artystycznie zaprezentowali „Krotoszynie”.

Bêd¹ prace na drogach
Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy
Karpackiej w Krotoszynie. Inwestycja obejmuje utwardzenie nawierzchni ulicy kostką betonową
na długości 103 i szerokości 6 metrów. W skład zadania wchodzi
także wykonanie wjazdów do posesji i wpustów deszczowe. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej. Oferty przyjmowane są do 28 kwietnia w Urzędzie
Miejskim. Bliższe informacje na
stronie internetowej WWW.krotoszyn.pl w zakładce Przetargi.
Już wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę kanalizacji na ulicach Kozala, Rysiej, Północnej w
Krotoszynie. Oferty przetargowe
gmina przyjmowała do 14 kwietnia.
Zgodnie z założeniami roboty powinny zostać ukończone do 30
września br.
(eliz)

Informacja
Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, że od maja 2011 roku przyjmie na staż jedną osobę. Wymagane wykształcenie wyższe : prawnicze. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty: podanie, CV
oraz odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie, do 27 kwietnia 2011 roku. Dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, pok. 20 lub 21.
(UM)

Na jego stronach przedstawiane są problemy i osiągnięcia
naszego województwa w kontekście działań i potrzeb samorządów. W marcowym numerze redakcja pisma rozpoczęła cykl
artykułów, które będą ukazywały, jak powiaty wielkopolskie
wykorzystują dofinansowanie z
Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego i jakie
są efekty tych działań.
W inauguracyjnym, marcowym tekście, analizującym wykorzystanie dofinansowania
unijnego na „Konkurencyjność
przedsiębiorstw” (1.1 i 1.2

WRPO), bardzo dobrze wypadł
powiat krotoszyński. Wraz z
Lesznem i powiatem ostrzeszowskim został zaliczony do tych
jednostek, które mają najlepszy
wskaźnik wynikający z porównania liczby wniosków o dofinansowanie, już po ocenie formalnej,
oraz liczby podpisanych umów.
Powiat krotoszyński został
także w artykule wyróżniony –
obok powiatów konińskiego, kępińskiego, chodzieskiego i oczywiście poznańskiego – za wysokość średniego dofinansowania
uzyskanego przez podmioty gospodarcze.
(eliz)

Sprostowanie
W nawiązaniu do artykułu w „Informacjach Krotoszyńskich” z dnia
5 kwietnia 2011 r. pt. „Samowola miasta na ul. Rynkowej” informuję, że
zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni w ul. Rynkowej w Krotoszynie”
realizowane jest zgodnie ze zgłoszeniem budowlanym i pozwoleniem
nr 723/2010 z dnia 31.08.2010 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatury w Kaliszu. Artykuł w „Informacjach
Krotoszyńskich” jest kolejnym przykładem podawania nieprawdziwych
informacji przez Pana Janusza Jarosa.
Julian Jokś
Burmistrz Krotoszyna

Pytanie: S³ysza³em wiele plotek na temat
tego, i¿ w pobli¿u ronda (Przemys³owa,
Wiejska, KoŸmiñska) ma stan¹æ McDonald's. Czy to faktycznie jest prawda? Czy
s¹ jakieœ plany, mo¿e w innym miejscu
Krotoszyna, na to i¿ powstanie?
OdpowiedŸ: Na teren przy skrzy¿owaniu
ulic Wiejskiej i KoŸmiñskiej w Krotoszynie
zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmuj¹cej budowê lokalu gastronomicznego wraz z czêœci¹ hotelow¹. W zwi¹zku z tym, ¿e nieruchomoœæ ta nale¿y do prywatnego inwestora, realizacja i ostateczne rozwi¹zanie
le¿y w jego gestii. Poza tym na dzieñ dzisiejszy do tut. Urzêdu nie wp³yn¹³ ¿aden
wniosek na budowê baru McDonald’s.
Pytanie: Wiem, ¿e teren po Zak³adach Miêsnych na Zaciszu jest terenem prywatnym
i nie decyduje Pan, co tam powstanie. Chcê
tylko zapytaæ, czy wie Pan mo¿e coœ o planowanej budowie w tamtym miejscu galerii krotoszyñskiej? Czy jest inny pomys³ na
zagospodarowanie tego terenu?
OdpowiedŸ: Dla terenu po³o¿onego w Krotoszynie u zbiegu ulic Kobyliñskiej i Zacisze w styczniu 2010 roku zosta³a wydana
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmuj¹cej budowê budynku us³ugowo-handlowego oraz parkingu. W zwi¹zku z tym, ¿e teren ten nale¿y do prywatnego w³aœciciela, realizacja i ostateczne rozwi¹zanie inwestycji le¿y w jego gestii.
Pytanie: Dzieñ dobry. Czy odby³o siê ju¿
zaplanowane na marzec drugie spotkanie
z firm¹ projektow¹ w sprawie obwodnic
Krotoszyna? Jakie s¹ dalsze postanowienia i terminy realizacji dla tej inwestycji?
OdpowiedŸ: Owszem, spotkanie odby³o siê
10 marca. Ustalono na nim, ¿e do koñca
kwietnia projektant przeœle do uzgodnienia pierwsz¹ czêœæ dokumentacji, czyli tzw.
Studium Korytarzowe. Termin opracowania ca³oœci dokumentacji up³ywa 14 grudnia 2012.
Pytanie: Gdzie - oprócz oficjalnej strony
miasta - zosta³o umieszczone og³oszenie
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego PZP miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ogrodowskiego, Okrê¿nej i M³yñskiej. Nie wszyscy mieszkañcy
tych ulic maj¹ dostêp do internetu.
OdpowiedŸ: Zgodnie z ustaw¹ z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym informacja o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ogrodowskiego, Okrê¿nej i M³yñskiej zosta³a zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w jednej z lokalnych gazet, tj. w
Rzeczy Krotoszyñskiej, oraz na tablicy og³oszeñ naszego urzêdu. Proœba o rozwieszenie obwieszczenia w ww. sprawie zosta³a
przes³ana m.in. do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Krotoszyñskiej
Biblioteki Publicznej oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli nr 6 i 7.
Pytanie: Dlaczego w Krotoszynie system
studzienek kanalizacyjnych jest tak niefortunny, ¿e wiêkszoœæ z nich znajduje siê na
drogach publicznych, a nie np. na chodnikach dla pieszych? Pieszemu nie zrobi to
wielkiej ró¿nicy, a kierowcy - tak.
OdpowiedŸ: Ci¹gi piesze czêsto pe³ni¹
funkcjê ci¹gów pieszo-rowerowych, w
zwi¹zku z czym poruszaj¹ siê po nim równie¿ rowerzyœci. Sam je¿d¿ê rowerem i
moim zdaniem jazda po terenie, na którym
znajduj¹ siê studzienki, nie jest zbyt wygodna. Ponadto infrastruktura podziemna
zlokalizowana na terenie miasta w wielu
przypadkach zosta³a wybudowana kilkadziesi¹t lat temu i by³oby trudno ponosiæ
teraz dodatkowe koszty na jej prze³o¿enie.
Czêsto jest to niemo¿liwe chocia¿by ze
wzglêdu na to, ¿e w ci¹gach pieszych s¹
zlokalizowane sieci teleinformatyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodoci¹gowe.
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Lista uczniów gimnazjów, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza Krotoszyna
za I pó³rocze roku szkolnego 2010/2011.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nazwisko i imiê ucznia
Graf Maria
G³owacka Adrianna
Tokarek Jakub
Sztuder £ukasz
Nowaczyk Joanna
G¹siorkiewicz Bartosz
Poprawa Kinga
Kaczmarek Marta
Ca³ujek Adam
Brodziak Agnieszka
Nabzdyk Natalia
Zaj¹czkowska Katarzyna
Kowalewicz Anna
Menzel Olga
Muszalski Eryk
Maciejewski Piotr
Jelinowska Renata
Krakowski Tomasz
KaŸmierczak Katarzyna
Fiuk Aleksander
Kaszkowiak Marcin
Roszak Dominika

Szko³a
Wysokoœæ stypendium
G-2
450,00z³
G-2
400,00z³
G-2
400,00z³
G-3
400,00z³
G-4
500,00z³
G-4
500,00z³
G-4
450,00z³
G-4
450,00z³
G-4
450,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-4
400,00z³
G-5
400,00z³
Niepubliczne Gimnazjum 500,00z³
Niepubliczne Gimnazjum 450,00z³
Niepubliczne Gimnazjum 400,00z³

Lista uczniów szkó³ podstawowych, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza
Krotoszyna za I pó³rocze roku szkolnego 2010/2011.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Nazwisko i imiê ucznia
Dzierla Julia
Walczak Aleksandra
Sikora Jan
Drygas Bartosz
Ziêba Marek
Szymczak Natalia
Szama³ek Monika
Kulesza Aleksandra
Musieliñska Marcelina
Kaliszewska Zuzanna
G³owacka Karolina
Kliœ Wiktoria
Bukowa Monika
Nabzdyk Aleksandra
B³aszczyk Micha³
Panfil Anna
Furmann Oliwia
Pauter Tobiasz
D³ugiewicz Kinga
M³ynarczyk Miko³aj
Niedba³a Patrycja
Pabich Magdalena
Nabzdyk Zuzanna
M³ynarz Nicola
M³ynarz Oliwia
Zmyœlony Artur
Jagodziñska Monika
Witkowska Paulina

Szko³a
SP-1
SP-3
SP-4
SP-4
SP-7
SP-7
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-8
SP-Benice
SP-Biadki
SP-Biadki
SP-Kobierno
SP-Lutogniew
SP-Œwinków

Wysokoœæ stypendium
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
400,00z³
400,00z³
400,00z³
350,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³
300,00z³

lując uczniom, podkreślił, że edukacja otwiera młodym ludziom
wiele dróg i możliwości oraz stanowi podstawę do kariery w
przyszłości. Oprócz dyplomów
laureaci otrzymali nagrody
książkowe. Zaproszeni goście
mieli również możliwość wysłuchania chóru składającego się z
młodych talentów wokalnych.

Na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Monika i Agata są
zwolnione z obowiązku pisania
sprawdzianu po szóstej klasie
szkoły podstawowej i tym samym
otrzymują maksymalną liczbę
punktów. Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(edy)

Wyró¿nieni w Ostrowie
W grupie uczniów uczęszczających do ostrowskich gimnazjów i osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce znalazło się dwoje krotoszynian:
Aleksandra Kmiecik i Ziemowit
Manikowski. 5 kwietnia Akty
Przyznania Stypendium im.
Jana Pawła II Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego wszystkim wyróżnionym wręczał prezydent
tego miasta Jarosław Urbaniak.
Uroczystość odbyła się w
auli Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II Spółdzielni
Oświatowej. Uczestniczył w niej
jako reprezentant władz samorządowych Krotoszyna Franciszek Marszałek, dyrektor Departamentu Inżynierii Miej-

fot. archiwum

...prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn oraz uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny ni¿ Miasto i Gmina
Krotoszyn pod warunkiem zameldowania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn „STYPENDIUM BURMISTRZA KROTOSZYNA” za I pó³rocze roku szkolnego 2010/2011.
Ogó³em do Burmistrza Krotoszyna wp³ynê³o 50 wniosków, z czego 28
dotyczy³o uczniów szkó³ podstawowych i 22 uczniów gimnazjów, w tym 3
uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Wszystkie wnioski wp³ynê³y we w³aœciwym terminie i spe³nia³y wymagane kryterium œredniej ocen.
Wysokoœæ Stypendium dla ucznia szko³y podstawowej, przy uwzglêdnieniu
œredniej ocen w poszczególnych przedzia³ach, wynosi:
- 6,00 – 5,90 – 400 z³,
- 5,89 – 5,70 – 350 z³,
- 5,69 – 5,40 – 300 z³.
Wysokoœæ stypendium dla ucznia gimnazjum, przy uwzglêdnieniu œredniej
ocen w poszczególnych przedzia³ach, wynosi:
- 6,00 – 5,60 – 500 z³,
- 5.59 – 5,40 – 450 z³,
- 5,39 – 5,20 – 400 z³.
Uroczystoœæ wrêczenia stypendiów odby³a siê 18 kwietnia w auli Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Krotoszynie. Pieni¹dze zostan¹
przelane na konta do koñca kwietnia br.

30 marca w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej w Poznaniu wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta
Walkowiak wręczyli zaświadczenia laureatom Wielkopolskiego
Konkursu Humanistycznego.
W etapie szkolnym tego konkursu wzięło udział ponad 11 tysięcy
uczniów szkół podstawowych. Finalistami zostało tylko 187 najzdolniejszych. Komisja wyłoniła
41 laureatów. Wśród nich znalazły się dwie uczennice z naszej
gminy: Monika Jagodzińska ze
Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Lutogniewie oraz
Agata Wawrzyniak, uczennica
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie. Opiekunkami dziewczynek są panie: Janina Klimek i Edyta Gąsiorkiewicz.
W swoim przemówieniu pani
kurator podkreśliła wysoki poziom konkursu i pogratulowała
sukcesu uczniom, ich rodzicom i
nauczycielom. Wojewoda, gratu-

skiej. Miasto i Gmina Krotoszyn
współfinansowało stypendia

krotoszynian, każde w wysoko(eliz)
ści 350 zł (50 %).

Zwyciêzcy olimpiady
21 marca w Zespole Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie odbyła się IV Olimpiada Fizyczna dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
W szranki o tytuł najlepszego
młodego fizyka w naszym powiecie stanęło 10 uczniów zgłoszonych
z 6 gimnazjów oraz 17 uczniów z 6
szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku pytania dotyczyły
elektromagnetyzmu. Zwycięzcami
zostali wśród gimnazjalistów: 1.
Piotr Maciejaszek z Gim. 4 w Krotoszynie; 2. Patryk Kuliński Gim.
przy Zespole Szkół w Zdunach; 3.
Katarzyna Kaźmierczak Gim. 5 w
Krotoszynie.
Z grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podium stanęli: 1. Artur Worsztynowicz z I LO
w Krotoszynie; 2. Patryk Bierła z
I LO w Koźminie Wlkp; 3. Magdalena Rączka z I LO w Koźminie

fot. archiwum

29 marca 2011r. Burmistrz Krotoszyna, na podstawie rozstrzygniêcia Komisji Stypendialnej z tego samego dnia, podj¹³ Zarz¹dzenie nr 166/2011 w sprawie przyznania uczniom uczêszczaj¹cym do szkó³ podstawowych i gimnazjów...

fot. archiwum

Stypendia dla najlepszych M³ode humanistki z Krotoszyna

Wlkp.
Nagrody dla laureatów ufundowali starosta Leszek Kulka oraz
burmistrz Julian Jokś, którzy objęli zmagania patronatem.
Po podsumowaniu konkursu

prof. dr hab. Rufin Makarewicz z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił młodym fizykom ciekawy wykład na
temat turbin wiatrowych i wytwarzanego przez nich hałasu. (zs)
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Mistrzowie d¿iu-d¿itsu

Aktywna biblioteka

Br¹z i z³oto krotoszynian na mistrzostwach
Polski w brazylijskim d¿iu-d¿itsu.

zbiorów bibliotecznych”, „Multimedia i nowoczesna komunikacja”, „Miejsce bez barier: usługi
dla seniorów i osób niepełnosprawnych”, „Przestrzeń dla
mieszkańców z inicjatywą”,
„Miejsce dla obywateli: e-administracja”, „Informacje lokalne jak je zbierać i upowszechniać”.
Dodatkowo jedna z naszych pracownic Anna Sobczak wzięła
udział w Szkole Trenerskiej dla
Bibliotekarzy.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty
szkoleń. Kilka z bibliotek, w tym
i naszą, otrzymało wyróżnienie
specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces
planowania strategicznego BIBLIOTEKA – MIEJSCE AKTYWNE realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Ewa Bukowska

fot. Anna Sobczak

Podczas trwania Programu
bibliotekarze z całej Polski brali
udział w cyklu szkoleń, podczas
którego każda z bibliotek wypracowywała plan swojego rozwoju. Dodatkowo odbywały się
szkolenia informatyczne. Każdy
z uczestników mógł również
wziąć udział w dwóch ze szkoleń specjalistycznych: „Miejsce
promocji kultury”, „Miejsce dla
młodych”, „Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do

fot. Izabela Bartoœ

12 kwietnia pracownicy Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera wziêli udzia³ w konferencji podsumowuj¹cej I rundê
Programu Rozwoju Bibliotek w Wielkopolsce.

¯o³nierska sztafeta w Krotoszynie

Klasa w projekcie

nierskiej sztafecie do Baszkowa.
15 kwietnia sztafeta dotarła do
Żagania, gdzie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem pomnika gen. broni Tadeusza Buka oraz obchody Święta
34 BKPanc.
(mm)

Kobierna. Dzieci rywalizowały
w wielu sportowych konkurencjach. Pokonywały tory przeszkód, slalomy, rzucały piłeczkami, skakały przez skakankę,
przeciągały linę oraz rozegrały
miniturniej w „dwa ognie”.
Po zaciętej walce zwyciężyła

drużyna z Kobierna, II miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa w
Biadkach, III miejsce Szkoła
Podstawowa w Roszkach, IV
miejsce Szkoła Filialna w Brzozie. Wszyscy uczestnicy turnieju wspaniale się bawili.
(spk)

fot. archiwum

mieli okazję obejrzeć film o generale i wysłuchać wspomnień
majora Marka Zielińskiego o
Tadeuszu Buku. Około godz.
14.00 sztafeta ruszyła w dalszą
drogę. Biegacze z klubu sportowego Krotosz towarzyszyli żoł-

Æwiczyli w Kobiernie
25 marca w Szkole Podstawowej w Kobiernie odbył się IV
Turniej Rekreacyjno-Sportowy
dla uczniów klas I-III „Ćwicz z
główką”.
W turnieju wzięły udział zespoły z czterech szkół podstawowych: z Biadek, Brzozy Roszek i

zostali zawodnicy zaprezentowali się naprawdę dobrze, pokazując jiu-jitsu na wysokim poziomie, każdego od miejsca na podium dzieliła jedna wygrana
walka, ale zabrakło trochę
szczęścia. Był to kolejny, bardzo
dobry występ zawodników Klubu Strefa Walki. Ze zwycięstw i
medali cieszymy się, z przegranych wyciągniemy wnioski. Następne starty będą jeszcze lepsze!
28 marca zdobywcy medali
mistrzostw Polski i pozostali zawodnicy brazylijskiego dżiu-dżitsu spotkali się z burmistrzem
Julianem Joksiem i jego zastępcą Ryszardem
Czuszke
oraz Franciszkiem Marszałkiem, dyrektorem Departamentu Inżynierii Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również trener
Łukasz Bartosz oraz prezes Stowarzyszenia Twoja Alternatywa
Krzysztof Manista.
Krzysztof Manista

fot. Roman Wosiek

Krotoszyn był jednym z trzynastu miast, które znalazły się
na trasie sztafety poświęconej
pamięci generała broni Tadeusza Buka oraz innych osób, które 10 kwietnia ubiegłego roku
zginęły w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem.
Sztafeta rozpoczęła się 10
kwietnia br. w Spale, gdzie znajduje się grób gen. Buka. Inicjatorami i uczestnikami sztafety
byli żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej oraz dowództwa
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej (Czarna Dywizja),
której żołnierzem był także generał. 13 kwietnia biegacze dotarli do Krotoszyna. Powitał ich
wiceburmistrz Ryszard Czuszke.
Wspólnie zapalono znicze pod
pomnikiem 6 Pułku Artylerii
Lekkiej. O godz. 13.00 organizatorzy sztafety spotkali się w muzeum z krotoszyńską młodzieżą.
Podczas spotkania uczniowie

Reprezentacja Klubu Sportowego Strefa Walki działającego
przy Stowarzyszeniu Twoja Alternatywa w składzie: Kacper
Boczek (junior; -76,0kg), Marcin
Grzechowiak (junior; -73,5kg),
Mateusz Wiśniewski (białe pasy;
-97,0kg), Marcin Góral (białe
pasy; -91,5kg), Jakub Szustak
(niebieskie pasy; -73,5kg) i
Łukasz Bartosz (purpurowe
pasy; -73,5kg) wystartowała na
Mistrzostwach Polski No-Gi JiuJitsu CBJJ Rules w Czerwonaku
k. Poznania. Po ładnych i dobrych technicznie walkach
dwóm krotoszynianom udało się
wrócić z medalami.
Marcin Grzechowiak w kategorii juniorów wywalczył brązowy medal, wygrywając dwie walki i przegrywając jedną decyzją
sędziowską. Marcin Góral w drodze po złoto pokonał wszystkich
swoich rywali przed czasem lub
zdecydowanie na punkty samemu, nie tracąc ani jednego! Po-

Uczniowie klasy 2b Gimnazjum nr 2 realizują projekt edukacyjny
„Dlaczego powinniśmy dbać o kuchnię regionalną?” W ramach projektu zebrali stare przepisy regionalne i pozyskali różne informacje z
Muzeum Regionalnego, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, spotkali się także z kołami gospodyń wiejskich. 45 przepisów młodzież przełożyła na gwarę wielkopolską i zaplanowała opracowanie książki
kucharskiej. W ramach projektów uczniowie przygotowali wybrane
potrawy i zaprosili rodziców i przyjaciół na ich degustację. Warto wspomnieć, że projekt bierze udział w konkursie „Projekt z klasą” ;
www.projektzklasa.pl. Wobec powyższego prosimy o oddawanie głosów drogą elektroniczną na naszą szkołę. Numer 82 to nasza szkoła.
Uczniowie Szkoły
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Archeolodzy w Smoszewie
bowym odsłonięto warstwę gleby z epoki brązu. Pobrane próbki szczątków organicznych posłużą do ustalenie czasu powstania kurhanu, metodą radiowęglową i optycznie stymulowanej luminescencji, oraz do poznania roślinności w otoczeniu
grobu w momencie jego powstania. Dokumentacja odkrywanych nawarstwień prowadzona
jest z użyciem szeregu technik
cyfrowych – w tym tachimetrii,
fotogrametrii i fotografii trójwymiarowej – co pozwala na tworzenie w czasie rzeczywistym
przestrzennego modelu całego
założenia grobowego. Efektem
końcowym prac wykopaliskowych będzie rekonstrukcja kurhanu i udostępnienie go dla zainteresowanych. Cele te zrealizowane zostaną przy współpracy z właścicielami gruntu, tj.
Lasami Państwowymi oraz
gminą Krotoszyn.

Po raz pierwszy cmentarzysko w Smoszewie było badane
w latach 20. minionego wieku.
Zajmował się tym wówczas
prof. Józef Kostrzewski, współtwórca uniwersytetu w Poznaniu. Opublikowane przez niego
wyniki badań stanowią nadal
klasykę wiedzy o grobach kurhanowych z epoki brązu.
Prowadzone w tym roku badania były kontynuacją tych
nowszych, z zeszłego roku. Kierowali nimi archeologowie z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu: Janusz Czebreszuk,
Mateusz Jaeger i Łukasz Pospieszny. Efekty wykopalisk poznanianie przedstawią mieszkańcom Krotoszyna, podobnie
jak w roku ubiegłym, w wykładzie popularnonaukowym,
prawdopodobnie w którejś ze
szkół.
Gmina Krotoszyn partycypowała w kosztach badań, opłacając pobyt i wyżywienie ekipy
badaczy w naszym mieście w
czasie wykopalisk.
(eliz)
***
Badania archeologiczne na
cmentarzysku z epoki brązu w
Smoszewie
Nekropolia w Smoszewie została założona 3,5 tysiąca lat temu,
grzebano na niej zmarłych nieznanej nam etnicznie ludności,
której najważniejszą, uchwytną
dziś cechą było usypywanie
mogił nad grobami. Prawdopodobnie cmentarzyska złożone z
dziesiątek nasypów grobowych
stanowiły niegdyś powszechny
widok w krajobrazach Śląska i
południowej Wielkopolski –
dwóch regionów, na których
koncentrowało się osadnictwo
społeczeństw tzw. kultury mogiłowej.
Opuszczone i zapomniane
miejsca kultu porosły lasami,
których wycinka przyśpieszyła
gwałtownie w czasie tzw. rewolucji przemysłowej. Upowszechniona w XIX w. głęboka orka
parowa oraz postępujące z czasem procesy erozyjne doprowadziły do zniszczenia większości
z ocalałych mogił. Do czasów
współczesnych cmentarzyska
kurhanowe z epoki brązu przetrwały prawie wyłącznie w obrębie nielicznych zachowanych
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Na prze³omie marca i
kwietnia ekipa archeologów ponownie
prowadzi³a prace
wykopaliskowe na
terenie smoszewskich
kurhanów.

wielowiekowych kompleksów
leśnych. Starodrzewia takie reprezentują Dąbrowy Krotoszyńskiej. Ich wiek sięga miejscach
nawet 250 lat. Zabezpieczają
one stanowiska archeologiczne
o własnej formie terenowej
przed niszczącym działaniem
natury i człowieka.
Cmentarzysko smoszewskie
było przedmiotem regularnych
badań archeologicznych już w
latach 20. ubiegłego wieku. Wykopaliska przeprowadzone
przez prof. Józefa Kostrzewskiego, współtwórcę uniwersytetu w Poznaniu, przyniosły
przede wszystkim odkrycie złożonej architektury wnętrza pięciu rozkopanych nasypów grobowych. Opublikowane w literaturze specjalistycznej plany,
przedstawiające odsłonięte
przez badaczy konstrukcje kamienne, należą wciąż do klasycznych i często przedrukowywanych przykładów budowy
kurhanów ze starszej epoki brązu. Stosunkowo uboga okazała
się zawartość komór grobowych. Wysiłek budowy grobowców nie przekładał się bowiem
na bogactwo wyposażenia
zmarłych, na które składały się
naczynia ceramiczne i niewielkie przedmioty z brązu – szpile
do spinania ubrań i sztylety z
nitami do mocowania drewnianych rękojeści. Niekorzystne
warunki glebowe spowodowały
całkowite rozłożenie się ciał
zmarłych.
W roku 2008 archeolodzy z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powrócili
na stanowisko w Smoszewie z
zamierzeniem oceny stanu zachowania nasypów i pozyskania
nowych informacji o cmentarzysku. Przez prawie stulecie od
badań prof. Kostrzewskiego
wiedza o epoce brązu uległa

znacznemu poszerzeniu, rozwinięto również nowe teoretyczne
modele interpretacyjne i metody analityczne, zwłaszcza w
zakresie badania kostnych
szczątków ludzkich. Mając na
uwadze nikłe szanse na odkrycie tych ostatnich, nowy projekt
skoncentrowano na innych problemach, pozostających dotąd
na uboczu zainteresowania naukowców.
Podstawowym wyzwaniem,
przed jakim stają archeolodzy
badający smoszewskie cmentarzysko, jest poznanie wewnętrznej architektury ponad 20 odkrytych nasypów, bez stosowania na szerszą skalę niezwykle
kosztownych i czasochłonnych
prac wykopaliskowych. Alternatywą są różnego typu metody
nieinwazyjne. W Smoszewie wykorzystywana jest przede
wszystkim geofizyka, dzięki
której można obrazować wnętrze kurhanów poprzez pomiary różnych cech fizycznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Dotychczas zastosowano prospekcję magnetyczną, elektrooporową oraz
radiometryczną. Uzupełnieniem badań geofizycznych jest
szczegółowe mapowanie rzeźby
terenu z wykorzystaniem laserowych tachimetrów cyfrowych
i precyzyjnych odbiorników nawigacji satelitarnej.
Realizowane wciąż na stanowisku pomiary ukazują
skomplikowaną strukturę przestrzenną cmentarzyska oraz
formę i stan zachowania nasypów grobowych. Niestety, jeden
z kurhanów (nr 15) miał mniej
szczęścia od pozostałych i został w dużej mierze zniszczony
wykopami rabunkowymi oraz
przewracającymi się drzewami.
W porozumieniu z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków od 2009 roku pro-

wadzone są na tym obiekcie ratownicze badania wykopaliskowe. Stały się one również
szansą na szczegółowe rozpoznanie konstrukcji nasypu i komory grobowej oraz zrozumienie obrazów uzyskanych metodami geofizycznymi. Z uwagi na
wyjątkowość obiektu powołano
międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, złożonych ze specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (UAM), Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) w Niemczech oraz
Uniwersytetu w Aarhus (AU) w
Danii. Prace terenowe kierowane były przez przedstawicieli
uczelni partnerskich, odpowiednio Mateusza Jaegera i Łukasza
Pospiesznego z UAM, dr Juttę
Kneisel z CAU i dr. Madsa Holsta z AU. Pomiary elektrooporowe przeprowadził Tomasz
Herbich z Instytutu Archeologii
Etnologii PAN w Warszawie.
Dotychczas zrealizowane
prace przyniosły odkrycie konstrukcji kamiennych o niespotykanej złożoności oraz pozostałości elementów drewnianych
zachowanych w postaci jam posłupowych, zawierających węgle drzewne. Pod nasypem gro-

Pierwsze wyniki badań były
już prezentowana na kilku konferencjach w Polsce oraz w Udine w Włoszech (http://www.archeorient.mom.fr/Tumuli/). W
marcu 2011 na konferencji w Kilonii w Niemczech przestawiono wnioski z dwóch prac licencjackich powstałych w ramach
projektu smoszewskiego (http:/
/www.uni-kiel.de/landscapes/allgemein/workshop.shtml). W
Niemczech ukazał się artykuł
naukowy dotyczący pierwszego
sezonu prac wykopaliskowych,
kilka innych tekstów oczekuje
na publikację.
Realizacja projektu smoszewskiego nie byłaby możliwa
bez wsparcia finansowego oraz
organizacyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn oraz pomocy i
życzliwości ze strony Nadleśnictwa Krotoszyn. Dotychczas zrealizowane prace pozwoliły
znacznie poszerzyć wiedzę na
temat nekropolii w Smoszewie
i jej miejsca w Europie epoki
brązu. Stały się również szansą
dla licznej grupy naukowców
oraz studentów z Polski i z zagranicy na poznanie Ziemi Krotoszyńskiej i jej Mieszkańców.
Janusz Czebreszuk, Mateusz
Jaeger, Łukasz Pospieszny

Klarnecistka laureatk¹
W dniach 26-27 marca odbyły się w Warszawie Ogólnopolskie (III etap) Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia.
III miejsce zajęła uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I
st. w Krotoszynie Magdalena Konrady z klasy klarnetu mgra
Sławomira Morawskiego. Akompaniatorem Magdy jest mgr Tomasz Ratajczak.
Film dostępny pod adresem:
https://sites.google.com/site/psmkrotoszyn/o-szkole/galeria/przesluchania
(psm)
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Igrzyska na Parcelkach
Prawo udziału w finale, który po raz drugi z rzędu odbył
się w Krotoszynie, uzyskało
osiem najlepszych zespołów z
etapów rejonowych. Areną
sportowej rywalizacji były
obiekty sportowe szkół na Parcelkach i na Błoniu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał
poseł na sejm RP Maciej Orzechowski.
Walka toczyła się nie tylko o
medale mistrzostw Wielkopolski, ale także o awans do krajowego finału. Zespoły zostały
rozlosowane do dwóch grup,
gdzie systemem „każdy z każdym” wyłoniono zespoły, które
w następnym etapie turnieju
grały o miejsca. Już pierwsze
mecze w turnieju pokazały, że
bardzo trudno będzie zatrzymać obrońców tytułu sprzed
roku. Gospodarze grali skutecznie, wygrywając swoje spotkania bez straty seta i zajmując
pierwsze miejsce w grupie A.
W meczu o złoty medal zmierzyli się gospodarze turnieju z
rówieśnikami z Nowego Tomyśla. Faworytem spotkania wydawali się krotoszynianie, którzy
swoich finałowych przeciwników pokonali już na etapie grupowym, a do tego pojedynku
przystępowali bez straty seta.

fot. archiwum

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ reprezentacji krotoszyñskiej siódemki w wielkopolskim finale siatkówki ch³opców w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej 2010/2011.

Niestety, w finale nasi chłopcy
nie radzili sobie z przyjęciem
zagrywki, a to utrudniało im wyprowadzenie skutecznego ataku. Kolejne czasy i zmiany na
żądanie trenera SP 7 nie zmieniły obrazu gry i pierwsza odsłona spotkania zakończyła się
zdecydowanym zwycięstwem
SP2 Nowy Tomyśl 25:16. W dru-

gim secie zgodnie z przepisami
tych rozgrywek zmieniły się
czwórki rywalizujące na parkiecie i to krotoszynianie zaczęli
przeważać, budując kilkupunktową przewagę. Utrzymali ją do
końca drugiej odsłony, wygrywając 25:19. W tie breaku bardziej odporni psychicznie okazali się gospodarze, którzy się-

gnęli po tytuł mistrzów Wielkopolski z wynikiem 15:9.
W ceremonii zakończenia imprezy medale i puchary wręczał wiceprezes SZS Mirosław
Dębowski oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Henryka Jordana Zbigniew Kurzawa. Nagrodzono również wyróżniają-

cych się zawodników. W zespole SP7 statuetki odebrał Patryk
Foltynowicz.
Kolejność końcowa finału Mistrzostw Wielkopolski:
1. Szkoła Podstawowa nr 2
Nowy Tomyśl
2. Szkoła Podstawowa nr 7 Krotoszyn
3. Szkoła Podstawowa nr 1 Gostyń
4. Szkoła Podstawowa Ostrowite
5. Szkoła Podstawowa nr 18
Kalisz
6. Szkoła Podstawowa nr 53 Poznań
7. Szkoła Podstawowa nr 4 Piła
8. Szkoła Podstawowa nr 3
Gniezno
SP 7 Krotoszyn: Marcin Kaczmarek, Mateusz Michalak, Tomasz Talaga, Bartosz Talaga,
Mateusz Bochyński oraz Dawid
Sasin, Patryk Foltynowicz, Bartłomiej Kaik, Piotr Cwojdziński, Kacper Kacper. Opiekun:
Piotr Robakowski.
Wynik zespołu w tegorocznych rozgrywkach jest sporym
osiągnięciem dla tak młodego
zespołu. Tylko trzech z dziesięciu zawodników to uczniowie
klasy szóstej, pozostali to
czwarto- i piątoklasiści.
Piotr Robakowski

Sukcesy p³ywaków

Sportowcy z LZS

9 kwietnia p³ywacy KS Krotosz podczas Miêdzynarodowych Zawodów P³ywackich o Puchar
T. Mazura. Rywalizowali…

10 kwietnia w Bo¿acinie odby³y siê Mistrzostwa Gminy Krotoszyn Ludowych Zespo³ów Sportowych w tenisie sto³owym na 2011 r.
Klasyfikacja

… z zawodnikami Warty Poznań, Olimpii Poznań, Erlanger
Niemcy, Fali Swarzędz, Wodnika
Rawicz, Akwawitu Leszno.
Zawodniczka Krotosza Agata
Czuk zajęła II miejsce, pokonując
dystans 100 m stylem klasycznym
w czasie 1:26,56s. V miejsce zajęła
Ada Kaczmarek, która 100 m stylem motylkowym przepłynęła w
czasie 1:16,15s. Również V miejsce
zajął Konrad Powroźnik, 100m stylem klasycznym przepłynął w czasie 1:19,33s .
10 kwietnia zakończyły się cykliczne zawody pływackie w Śremie. W ostatnim dniu zawodnicy
rywalizowali na dystansach 100m
i 200 m stylem zmiennym. W zawodach brały udział kluby Warta
Poznań, Poznania Poznań, ASZ
AWF Poznań, Wodnik Wolsztyn,
Maratończyk Ostrów Wlkp., Wilczki Poznań, Wodnik Śrem i KS Kro-

tosz. Zostało sklasyfikowanych
350 zawodników.
Po pięciu edycjach zawodów, od
listopada 2010r. do kwietnia 2011r.
zawodnicy Krotosza w swoich kategoriach wiekowych osiągnęli następujące wyniki: III miejsce -Wiktoria Mielcarek; III miejsce -Paweł
Krawczyk; V miejsce -Ola Krajewska; V miejsce -Miłosz Brdy; V miejsce - Konrad Powroźnik; VI miejsce- Natalia Praczyk; VI miejsce Artur Pauter; VII miejsce – Julia
Rozum; VII miejsce-Julia Dzierga;
VII miejsce- Ada Kaczmarek; VII
miejsce – Agata Czuk; VII miejsceJulia Obecny; IX miejsce-Monika
Jadczak; X miejsce- Jakub Sęk; XI
miejsce – Zofia Mielcarek; XIII
miejsce- Mikołaj Hnatów; XVI miejsce- Sebastian Lubczyk; XVI-miejsce -Mateusz Sęk
W. Figaj

Kategoria młodzików: 1. Grzegorz Robak, 2. Maciej Sicher, 3. Tobiasz Pauter.
Kategoria młodziczek: 1. Paulina
Robak, 2. Marika Litwin, 3. Anastazja Brylewski.
Kategoria juniorów: 1. Grzegorz
Janowski, 2. Konrad Litwin, 3. Patryk Pietrzak.
Kategoria seniorek: 1. Dominika
Szczotka, 2. Żaneta Robak, 3. Ewelina Panek.
Kategoria seniorów: 1. Henryk
Kurzawski, 2. Paweł Robak, 3. Janusz Majewski.

17 kwietnia rozegrano natomiast znakomicie obsadzony XV
puchar LZS Bożacin w tenisie stołowym. Organizację turnieju wspomogła firma EM-MIR. W zawodach
startowało 32 zawodników z 7 miejscowości.
Kategoria uczniów szkół podstawowych: 1. Grzegorz Robak; 2.
Paulina Robak; 3. Maciej Sichler;
4. Dawid Panek, wszyscy LZS Błyskawica Bożacin.
Kategoria kobiet: 1. Dominika
Szczotka, LZS Błyskawica Bożacin; 2. Ewelina Wojtaszek, Hura-

gan Janków Zaleśny; 3. Paulina Robak, Błyskawica; 4. Agnieszka Troczyńska, LZS Łagiewniki.
Kategoria juniorów: 1. Konrad
Miazek, Krotosz; 2. Mikołaj Kostrzewa; 3. Damian Kusterka, obaj
LKS Spółdzielca Kobylin; 4. Grzegorz Janowski, Błyskawica Bożacin.
Kategoria seniorów: 1. Łukasz
Kusterka, Spółdzielca Kobylin; 2.
Piotr Szyja, Impuls Zduny; 3. Sławomir Grzelski, Krotosz Krotoszyn; 4. Ryszard Nykiel, Barycz
Przygodzice; 5. Marek Sójka, Impuls; 6. Dominika Szczotka, Błyskawica.
(zp)

Zapaœnicze mistrzostwa
W dniach 25-26 marca w Teresinie pod Warszawą odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów w
Zapasach w stylu wolnym do lat

20. W zawodach wystartowało
144 zawodników z 45 klubów i 14
województw. Klasyfikacja indywidualna zawodników z Kroto-

szyna kat. 84 kg, III miejsce –
Mateusz Filipczak kat. 55 kg, V
miejsce – Mateusz Jaś.
(rafpat)
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