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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

Kilka dni przebywa³a w Krotoszynie delegacja z tureckiego miasta partnerskiego
Bucak. Zgodnie z ustalonym programem, goœcie z Turcji, odwiedzili miêdzy innymi
gospodarstwo pañstwa Danuty i Marka Osuchów w Jasnym Polu. Wiêcej czyt. s. 3.

91. rocznicę Bitwy Warszawskiej uczczono w poniedziałek 15 sierpnia. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej złożyli przedstawiciele samorządu, delegacje organizacji politycznych, kombatanci oraz młodzież. Wśród składających
kwiaty był pan Hubert Glaremin z Dierdorfu, partnerskiego miasta Krotoszyna.

Srebrny volkswagen caddy, diesel o pojemności 2,0
(rocznik 2010) to nowy samochód krotoszyńskiej Straży Miejskiej. Auto zostało zakupione w połowie lipca
w poznańskiej fabryce Volkswagena. Kosztowało 45
tys. zł. W tej chwili krotoszyńska SM ma jeszcze do
dyspozycji granatowego caddy zakupionego w 2008 r.
Natomiast 8-letniego citroena berlingo przekazano w
użytkowanie Krotoszyńskiemu Schronisku dla Bez(mm)
domnych Zwierząt.

Otwarcie ofert
W piątek 5 sierpnia 2011 r. odbyło się otwarcie ofert
przetargowych na roboty budowlane dla projektu: „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Do zamawiającego
wpłynęło 6 ofert,
które otwarto w
obecności inwestora i przedstawicieli oferentów. W przetargu udział wzięli
następujący wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „ENERGOPOL” S.A. z
Katowic, Budimex S.A. z Warszawy, Przedsiębiorstwo
Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp.
z Bogatyni, Skanska S.A. z Warszawy, DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych z Poznania
oraz konsorcjum firm PBI EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.
z Ostrowa Wlkp. i STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ze Zdun. Komisja przetargowa z udziałem ekspertów po analizie ofert pod kątem spełnienia warunków
określonych w specyfikacji, sprawdzi kosztorysy i wybie(wir)
rze najkorzystniejszą ofertę.
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Srebrny caddy
dla stra¿y

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Kwiaty
w rocznicê
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Obraz Matki Boskiej w Krotoszynie

Od 11 sierpnia w Polskim Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Krotoszyn, ul.
Rynek 1,) seniorzy z powiatu krotoszyñskiego mog¹ zapisaæ siê na kolejn¹ edycjê projektu Uniwersyet III Wieku. Zapisy przyjmowane s¹ we wtorki i czwartki w godz. od
10.00 do 12.00. Uczestnicy projektu od wrzeœnia do listopada bêd¹ mogli uczestniczyæ w
ró¿nego rodzaju kursach. Dodatkowych informacji udziela Wioleta Czubak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. M³yñska 2d/1), tel. (62) 722 88
91 / 722 88 92).

Wêdruj¹cy po kraju obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej przebywa³ w naszym mieœcie.
W piątek po południu obecnością
obrazu cieszyli się parafianie z
kościoła pw. ap.ap. Piotra i Pawła. W sobotę obraz trafił do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, w
niedzielę – do parafii św. Marii
Magdaleny. Kolejnymi parafiami
krotoszyńskiego dekanatu na
trasie wędrówki obrazu były:
poniedziałek 1 sierpnia – Lutogniew; wtorek 2 sierpnia – Benice; środa 3 sierpnia – Starygród;
czwartek 4 sierpnia – Wyganów;
piątek 5 sierpnia – Kobylin, MB
przy Żłóbku; sobota 6 sierpnia Kobylin – parafia św. Stanisława.

Do koñca sierpnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej mo¿na ogl¹daæ wystawê pt.
„Krotoszyn dawniej i dziœ” na któr¹ sk³adaj¹
siê prace przygotowane w ramach projektu
„M³odzi mened¿erowie kultury w bibliotekach” realizowanego przez KBP.

Po powitaniu obrazu w centrum
miasta o godz. 17.00 wszyscy
uczestnicy uroczystości przeszli
do kościoła pw. św. Jana Chrzci-

Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi
wraz ze S³u¿b¹ Krwi organizuje w dniu 28
sierpnia br. w godz.10.00-13.30 akcjê pobierania krwi, która odbêdzie siê w parafii Jana
Chrzciciela/Fara/.Ka¿dy dawca obdarowany
zostanie upominkiem oraz weŸmie udzia³ w
losowaniu g³ównych nagród. Jedn¹ z nich jest
wycieczka do Brukseli (w programie wizyta
w Europarlamencie) ufundowana przez europos³ankê Sidoniê Jêdrzejewsk¹.

ciela, gdzie odbyła się msza św.
pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Napierały. Czas pobytu
Madonny z Jasnej Góry w para-

Sympatycznie w zau³ku
W sobotnie popo³udnie 23 lipca Krotoszyñski
Oœrodek Kultury zaprosi³ mieszkañców Krotoszyna do sympatycznego zau³ka – na ul. Rynkow¹.

1 wrzeœnia przypada 72. rocznica wybuchu
II wojny œwiatowej. Delegacje z³o¿¹ wi¹zanki
kwiatów w miejscach pamiêci, m.in.: pod tablicami na ul. Dworcowej, ul. Sienkiewicza,
w Ratuszu oraz pod pomnikami na ul. Mickiewicza, Piastowskiej i Gajowej.

UWAGA!
Z dniem 1 sierpnia 2011 r. zosta³ wy³¹czony hot-spot na krotoszyñskim
rynku. Darmowy Internet bêdzie dostêpny jesieni¹ po zakoñczeniu prac
zwi¹zanych z projektem: "Ochrona najbiedniejszych mieszkañców miasta
Krotoszyn przed wykluczeniem cyfrowym".
(inf)
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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

2

Na przybyłych czekało całe
mnóstwo atrakcji. Dzieci, z
obowiązkowo umalowanymi
buziami, z uwagą śledziły przygody bohaterów teatrzyku kukiełkowego, chętnie też zaglądały do kącika plastycznego, w
którym nie brakowało kredek,
papieru i słodyczy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się plenerowe
atelier krotoszyńskiego klubu
fotograficznego Blenda, gdzie
każdy mógł sobie zrobić pamiątkową fotografię. Na Rynkową na czas trwania imprezy

przeniesiono ekspozycję z galerii Refektarz. Muzyka w wykonaniu trio Taklamakan sprawiała, że zasłuchani spacerowicze przystawali na dłużej.
Podobał się również koncert
Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej.
Dla odwiedzających rynkowy
zaułek zatańczył Zespół Tańca
Ludowego Krotoszanie, zaprezentowali się też tancerze z
ośrodka kultury.
Impreza na Rynkowej nazwana przez organizatorów Sympatycznym Zaułkiem, okazała się
(mm)
bardzo sympatyczna.

W piątek 22 lipca burmistrz
Julian Jokś przekazał w bezpłatne użytkowanie krotoszyńskiego
oddziału Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce 8-letniego citroena berlingo, wykorzystywanego dotychczas przez
krotoszyńską Straż Miejską.
Samochód odebrała prezes stowarzyszenia Mariola Czubak.
(mm)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

W czerwcu firma Instalatorstwo Elektryczne-Elektromechanika wymieniła na zlecenie gminy słupy oświetlenia ulicznego
wraz z oprawami na ulicy Ludowej w Krotoszynie. Odbioru końcowego prac elektrycznych dokonano 13 lipca br. Koszt wymiany wyniósł niecałe 22 tys. zło(ziel.)
tych.

fot. Monika Menzfeld-Czubak
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Nowe lampy
na Ludowej

Pracownicy i wolontariusze
krotoszyńskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt mają teraz do dyspozycji samochód,
który ułatwia im codzienną pracę.
Dotychczas, kiedy trzeba
było złapać i przewieźć bezpańskiego psa, korzystano z uprzejmości i pomocy Straży Miejskiej.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Stra¿ Miejska
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fii farnej, tak jak i w innych świątyniach, wypełniły msze, modlitwy i czuwania.

Citroen dla schroniska

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

Obraz jest kopią oryginału z Jasnej Góry wykonaną w 1957 roku
z inicjatywy kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Został poświęcony przez papieża Piusa XII i od
tego czasu wędruje po całym
kraju.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

W Krotoszynie peregrynujący
obraz witały wraz z mieszkańcami i księżmi władze samorządowe. Wśród osób witających
przemową wizerunek Matki Boskiej był także burmistrz Julian
Jokś.

27 sierpnia Rajd Rowerowy z LGD. Do pokonania jest trasa licz¹c¹ ok. 35 km terenu
powiatu krotoszyñskiego. Zapisy przyjmowane s¹ w Biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania (ul.
Zdunowskiej 12 ) do œrody, 24 sierpnia 2011
r. Szczegó³owe informacje oraz Regulamin
Rajdu dostêpne na stronie www.slgdopw.pl

fot. Natalia Kasprowicz

Wizerunek Madonny został
przywieziony do Krotoszyna w
czwartek 29 lipca. Dwa poprzednie dni adorowali go wierni, kolejno, w Kobiernie oraz w Biadkach. Obraz jest przekazywany
z jednej parafii do drugiej. W
każdej przebywa dobę, którą
parafianie wykorzystują na spotkania modlitewne i czuwanie w
świątyni.

25 sierpnia o godz. 10.00 rozpocznie siê XI
sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. W porz¹dku obrad miêdzy innymi temat dotycz¹cy przygotowania do nowego roku szkolnego 2011/2012.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

www.is.krotoszyn.pl
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Goœcie z Bucaku
Koło Gospodyń Wiejskich. Natomiast na spotkaniu w Urzędzie Miejskim z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Izby zapoznali ich: szefowa powiatowego biura Kazimiera Bardzik oraz przewodniczący
Rady Powiatu Stanisław
Szczotka.

Pobyt Turków w naszym
mieście wynikał z realizacji
przygotowanego przez Bucak
projektu dofinansowanego
przez Unię Europejską. Jego
tematem było szkolenie producentów rolnych i akwakultury z marketingu i dostępu
do informacji. Projekt był realizowany przy udziale trzech
zagranicznych partnerów:
polskiego (Krotoszyn), hiszpańskiego i włoskiego. Każdego z partnerów odwiedziła
grupa 20 mieszkańców Bucaku i okolic, główny ich trzon
stanowili rolnicy i osoby związane z rolnictwem. Podczas
kilkudniowego pobytu Turcy
starali się poznać nowe, stosowane przez polskich rolników rozwiązania dotyczące
upraw i hodowli oraz poznać
standardy rynku europejskiego. Wiedza ta ma służyć ułatwieniu i zacieśnianiu współpracy z krajami unijnymi.
Zgodnie z ustalonym programem grupa turecka odwiedziła w Krotoszynie trzy go-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Od 27 do 31 lipca
przebywa³a w Krotoszynie delegacja z
tureckiego miasta
partnerskiego Bucak.

Burmistrz Julian Jokœ w prezencie od burmistrza Bucaku Ramazana Ayaza otrzyma³ wykonany z marmurowego py³u
obraz przedstawiaj¹cy krotoszyñski Ratusz.

spodarstwa rolne: pp. Blandyny i Leopolda Krakowskich w
Biadkach, pp. Danuty i Marka
Osuchów w Jasnym Polu oraz
p. Damiana Kaźmierczaka w
Brzozie. W podkrotoszyńskich gospodarstwach goście
zwrócili uwagę na ład i porządek w obejściu oraz na maszyny rolnicze, które oglądali z
dużym zainteresowaniem. O
bardzo higienicznym procesie
produkcji mówili podczas
zwiedzania Zakładów Mleczarskich Nutricia. Z ciekawością zapoznali się z zasa-

dami funkcjonowania grup
producenckich: Zrzeszenia
Producentów Trzody Chlewnej Pro-Agro, Krotoszyńskiej
Spółdzielni Producentów Wołowiny Krot-Agro i Grupy Producentów Rolnych Krot-Plon,
oraz z działalnością krotoszyńskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, odwiedzając te organizacje w ich siedzibach.
Podczas pobytu Turków w
Domu Rolnika w Bożacinie
swoją historię i osiągnięcia
zaprezentowało bożacińskie

Ulice w budowie
Na początku sierpnia przekazane zostały wykonawcy dwa
place budowy. Pierwszy obejmuje ulice: Jabłoniową, Nabzdyka i
Karową, drugi: Lecha, Czecha i
Rusa.
Roboty na powyższych ulicach poprowadzi krotoszyńskie
Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Mal-Pol, zwycięzca
przetargu. Zgodnie z umową zakończenie robót na Jabłoniowej,

Remontuj¹ wie¿e

fot. Izabela Bartoœ

byłaby jeszcze przynajmniej wymiana kilku dużych okien. Jednak ze względu na brak zabezpieczenia finansowego remont
nie będzie na razie kontynuowany.
Przed rozmontowaniem wysokich rusztowań na wieżach
gospodarz obiektu polecił schować w jednej z miedzianych

kopuł metalową tubę z dokumentem upamiętniającym historię kościoła oraz akt erekcyjny
remontu wież kościelnych podpisany przez proboszcza, starostę i burmistrza Krotoszyna.
Wraz z aktem erekcyjnym do
tuby został włożony nośnik pamięci USB, tzw. pendrive, zawierający fotografie Krotoszyna,
herby powiatu i miejski oraz
zdjęcia burmistrza, starosty i
obu rad samorządowych. Dołączono do tego zrolowaną mapę
miasta oraz najnowszy folder Krotoszyna. Jeśli przyszli mieszkańcy
naszego miasta znajdą tubę, być
może będzie to przy kolejnym remoncie kościoła, zawarta w niej
porcja wiedzy historycznej ułatwi
im poznanie przeszłości.
Zamknięcie tuby z całą zawartością miało charakter roboczy, nie
towarzyszyły temu żadne uroczystości. Ks. proboszcz Mieszała
przewiduje uroczystą mszę z okazji zakończenia remontu wież w
(eliz)
najbliższym czasie.

Nabzdyka i Karowej przewidywane jest na 18 października,
dwa dni później powinna zakończyć się budowa ulic Lecha, Czecha i Rusa.
Mieszkańcy budowanych ulic
mogą się spodziewać w najbliższym czasie utrudnień komunikacyjnych. Niedogodności te powinien im zrekompensować wygląd i funkcjonalność ulic po za(eliz)
kończeniu prac.

gotowa
W dniu 21 lipca odby³ siê odbiór koñcowy
ulicy Karpackiej w Krotoszynie.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Dobiega koñca remont dwóch wie¿ koœcio³a œw. Andrzeja Boboli.
Odnowienie kopuł było możliwe dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu parafii przez
władze samorządowe gminy i powiatu. Prace na wieżach dobiegają końca, ale jest to, niestety,
tylko finisz kolejnego etapu remontu, bo potrzeby nadal istnieją. Zdaniem proboszcza ks.
Stanisława Mieszały niezbędna

Bucak i rejon Burdur, w
którym leży miasto, zajmują
ważną pozycję na rolniczej
mapie Turcji. Mieszkają tam
producenci sale – składnika
używanego do produkcji lodów i napojów, oraz dostawcy
jednej z odmian fig. W rejonie
Bucaku funkcjonuje wiele organizacji spółdzielczych zajmujących się nawadnianiem,
rolnictwem, rybołówstwem,
sadownictwem, warzywnictwem oraz produkcją wyro(eliz)
bów mlecznych.

Prace na ul. Karpackiej obejmowały budowę ciągu pieszojezdnego o długości ok. 103 mb
i szerokości 6,0 m z kostki betonowej oraz wykonanie wjazdów
do posesji.
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w wyniku prze-

targu zostało Przedsiębiorstwo
Budowlano–Handlowe „MAL POL” pana Józefa Krysia z Krotoszyna. Przekazanie placu budowy odbyło się 27 maja 2011 r.
Koszt wykonanych robót budowlanych to ponad 136 tys. zł.
(karo)
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Starsze panie z Orpiszewa
Niewiele zmian zasz³o w ¿yciu najstarszych mieszkanek Orpiszewa przez ostatnie dwa lata, które minê³y od publikacji
dotycz¹cej obu pañ, zamieszczonej na ³amach Informacji Samorz¹dowych.

Pani Franciszka przyszła
na świat sto trzy lata temu, 4
sierpnia, w Jankowie Zaleśnym. Była dziewiątym,
przedostatnim dzieckiem Katarzyny i Antoniego Ziemniaków, a zarazem jednym z siedmiorga, które dożyły wieku
dojrzałego. Natomiast pani
Marianna urodziła się 11
sierpnia sto dwa lata temu w
Rzemiechowie z Walentego i

fot. Izabela Bartoœ

Obydwie wiekowe mieszkanki wsi wyglądają prawie
tak samo jak w 2009 roku. Tak
jak dawniej spotykają się czasami w domu starszej z nich.
Ale czas płynie. Słabe od dawna nogi Franciszki Libchen
odmówiły w końcu posłuszeństwa. Marianna Latusek często mruży oczy, które jej
„same płaczą”.

Od lewej siedz¹ Marianna Latusek i Franciszka Libchen

Jubilaci w Ratuszu
21 par obchodz¹cych w tym roku z³ote gody odebra³o w krotoszyñskim
Urzêdzie Stanu Cywilnego medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

Marianny Latusków. Miała
dwie siostry i trzech braci.
Najmłodszy, którego ominął
udział w wojnie, zmarł kilka
lat temu, mając prawie 100
lat. Obie stulatki mają sprawny umysł. Tej nieco starszej
udział w codziennym życiu
domowym utrudniają duże
problemy z samodzielnym poruszaniem się. W domu pojawił się wózek inwalidzki, Ale
starsza pani czasami woli zostać przez cały dzień w łóżku,
gdzie rodzina podaje jej posiłki. Lubi spać. Ma słaby wzrok,
za to słuch dobry. – Wszystko
słyszy – ostrzega pani Maria,
córka.

na unieruchomił w obejściu.
Lecz kilka miesięcy temu ponadstuletnia Marianna potknęła się na nierównej drodze i złamała rękę. Obeszło
się wprawdzie bez gipsu, lekarz tylko unieruchomił opatrunkiem ramię, które się już
zrosło. Od tego zdarzenia staruszka jest ostrożniejsza i nie
wychodzi bez opieki z domu.
Jeśli planuje odwiedzić panią
Franciszkę, prosi rodzinę o
podwiezienie. Tak było też
dzisiaj. Potem, kiedy nogi zaczynają jej już same dreptać
w miejscu, pani Maria, córka
starszej pani Libchen, odprowadza ją do domu.

Największym problemem
młodszej ze stuletnich orpiszewianek, pani Marianny,
jest wzrok i słuch, oba zmysły są w bardzo kiepskim stanie. Trzeba mówić do niej bardzo, bardzo głośno. Poważny
niedosłuch wyłącza ją praktycznie z normalnej konwersacji w większym gronie. Ale
to i tak niewielki kłopot w porównaniu z niedowidzeniem.
Słabiutkie oczy zatrzymują
Latuskową w biegu, do którego usiłują ją nakłonić zdrowe
i szybkie nogi. Przebiera stopami, nawet siedząc. Kołysze
się, kręci na fotelu, a potem
lekko i szybko podnosi gotowa do drogi. Do rozmówcy
podchodzi blisko, zachowując
od twarzy zaledwie kilkunastocentymetrowy odstęp.
Gdyby mogła, nadal biegałaby po wsi, jak robiła to do niedawna. Odpychając się laską
od ziemi, a nie podpierając, i
lokalizując dotykiem szczupłej ręki ogrodzenia mijanych
domostw. Docierała w ten
sposób wiele razy do starszej
koleżanki, którą wiek od daw-

Każda zmiana codziennej
rutyny cieszy stulatki. W lipcu Marianna Latusek była na
weselu wnuczki. – Całą noc
tam spędziła, a nawet tańczyła – informuje córka pani Libchen. Kiedy ksiądz odwiedza
chorych, pani Marianna często spotka się z nim w domu
Franciszki Libchen. Dobrze
się czuje w gościnie u koleżanki. Dla pani Franciszki
zaś każda wizyta z zewnątrz
to gratka. Posłucha, o czym
się mówi, włączy do dyskusji.
Niedosłysząca pani Marianna
nie ukrywa, że cieszy się z
przebywania w innym niż codziennie towarzystwie. – Dobrze, że pani o nas nie zapomniała - kiwa głową. Pije
kawę, ale ciasta nie chce, bo
„już jadłam śniadanie”. – Ale
jak długo tu jeszcze będziemy? – pyta kilka razy głośno,
jakby z pretensją. I nie chodzi jej akurat o dzisiejsze spotkanie u koleżanki. - Latuskowa, do samej śmierci – wykrzykuje z uśmiechem pani
Izabela Bartoś
Maria.

Wieczny odpoczynek w cichej Krainie,
gdzie ból nie siêga i ³za nie p³ynie.

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Uroczystości odbyły się 20 i
21 lipca w sali reprezentacyjnej
krotoszyńskiego ratusza. Przyznawane przez prezydenta RP
odznaczenia wręczył jubilatom
burmistrz Julian Jokś. Gratulacje złożyły również Zofia Jamka,
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krotoszynie, oraz Renata
Pflantz, kierownik krotoszyńskiego USC.
20 lipca medale otrzymali
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państwo: Bożysława i Zenon
Brodziakowie, Maria i Stanisław
Bukowscy, Joanna i Józef Cichowlasowie, Regina i Jan Dymelowie, Czesława i Tadeusz
Kowalczykowie, Teresa i Bolesław Lesińscy, Urszula i Edward
Michalakowie, Janina i Sylwester Michalscy, Irena i Józef Robakowie, Zofia i Edward Skitkowie.
21 lipca odznaczenia odebra-

li państwo: Helena i Filip Baranowie, Alicja i Eugeniusz Budaszowie, Joanna i Aleksander Foltynowiczowie, Wanda i Stanisław
Janiccy, Teresa i Marian Kowalczykowie, Teresa i Tadeusz Marcinkowie, Czesława i Henryk Mizerowie, Bronisława i Leszek
Niedobitkowie, Barbara i Marian
Nowaccy, Maria i Zygmunt Ostojscy, Jadwiga i Antoni Woźni.
(mm)

Œp.
Eugenii Garliñskiej - Owczarz
emerytowanej pracownicy administracji
publicznej. Najbli¿szym Zmar³ej wyrazy
szczerego wspó³czucia

sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna
oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

www.is.krotoszyn.pl
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Amerykanie u burmistrza Jubileusz
szkó³ki
angielskiego

20 lipca goœæmi burmistrza Juliana Joksia byli Amerykanie prowadz¹cy
zajêcia w Letniej Szkó³ce Jêzyka Angielskiego.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

12 lipca Krotoszyñskie Stowarzyszenie PolskoAmerykañskie œwiêtowa³o 20-lecie Letniej
Szko³y Jêzyka Angielskiego.

Urząd odwiedzili w towarzystwie krotoszyńskich przyjaciół, z którymi prowadzą
wakacyjne zajęcia. W spotkaniu uczestniczyła również Marzena Wiśniewska, wiceprezes Krotoszyńskiego Stowarzyszenia Polsko-Amerykań-

skiego. W podziękowaniu za
wsparcie udzielone stowarzyszeniu w jego dotychczasowej
20-letniej działalności goście
wręczyli burmistrzowi pamiątkowy dyplom.
W gabinecie burmistrza
wspominano początki kroto-

szyńskiej przygody ze szkółką
języka angielskiego, rozmawiano również o zmianach, jakie w Polsce zaszły w ciągu
ostatnich 20 lat. Amerykanie
opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w Krotoszynie.
(mm)

Spotkanie jubileuszowe odbyło się na strzelnicy Bractwa
Kurkowego. Gości powitała prezes stowarzyszenia Agnieszka
Łyskawa, po czym uhonorowano
osoby, które wspierały szkółkę i
angażowały się w jej działalność.
Byli to m.in. Barbara Kalinowska – założycielka i wieloletnia
prezes Stowarzyszenia, burmistrz Julian Jokś, starosta Leszek Kulka oraz szefowie Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
i Klubu Lions.
Wakacyjne zajęcia językowe
są prowadzone w Krotoszynie od
1991 roku. Przez 20 lat zdążyło
z nich skorzystać ponad 1,5 tys.
młodych osób. Pierwszymi nauczycielami języka angloamerykańskiego w Krotoszynie byli
Margo Mallar i Bill Hrycyna. Od
początku letnia szkółka stawia-

ła także na naukę języka w życiu
codziennym - udało się zorganizować sześć wyjazdów polskiej
młodzieży do New Hampshire.
Dzięki wieloletniej współpracy
językowej prowadzenie zajęć w
letniej szkółce przejęli obecnie
jej polscy wychowankowie. W
tym roku była to anglistka Dagmara Pluta, która współprowadziła szkółkę wraz z Amerykaninem Evanem Czyżowskim. Zajęcia odbywały się tradycyjne w
budynku Szkoły Podstawowej nr
8 oraz Gimnazjum nr 4. W nauczaniu wspierali ich młodzi ludzie, z których pięcioro przyjechało z USA. Młodzież mieszkała w domach krotoszynian i w
wolnym czasie zwiedzała Polskę:
byli w Krakowie, Oświęcimiu,
Wrocławiu, chętnie poznawali
(eliz)
też okolice Krotoszyna.

Pose³ - aktywny przedstawiciel

Panie pośle, na internetowej
stronie Sejmu RP umieszczono Pana nazwisko na liście najbardziej aktywnych parlamentarzystów. Jak Pan to robi?
M.O. - Aktywność posła ocenia się według liczby zgłoszonych
interpelacji, zapytań oraz pytań

Gdzie mogą się z Panem
spotkać krotoszynianie?
- W biurze można mnie zastać
najczęściej w dyżurne poselskie
poniedziałki, pozostałe dni poświęcam na kontakty z urzędami
i instytucjami na terenie okręgu,
a także w stolicy Wielkopolski. Do
biura przychodzą ludzie z różnymi problemami. Niektóre udaje
się rozwiązać bardzo szybko,
inne pozostają poza możliwościami biura poselskiego. Ze współpracownikami robimy jednak
wszystko, by pomóc każdemu.

fot. K. Bia³oskórski

Kolejna czteroletnia kadencja parlamentu dobiega
koñca. Przeciêtny mieszkaniec naszego kraju z nazwiskami i twarzami pos³ów zazwyczaj zapoznaje siê dopiero podczas kampanii wyborczej, a emisje obrad sejmu
stanowi¹ dla wiêkszoœci osób
ma³o atrakcyjny program telewizyjny. Jednak w Krotoszynie zainteresowanie transmisjami z ulicy Wiejskiej w Warszawie wyraŸnie wzros³o, odk¹d uczestniczy w nich krotoszynianin Maciej Orzechowski, wielu mieszkañcom znany osobiœcie jako s¹siad, kolega lub lekarz ginekolog.
Proponujemy zatem naszym
Czytelnikom ma³e podsumowanie i pytamy pos³a Orzechowskiego m.in. o to, jak
ocenia wyniki swojej dzia³alnoœci w parlamencie.

w sprawach bieżących. W obecnej kadencji zgłosiłem kilkaset
interpelacji i zapytań poselskich,
ostatnio między innymi na temat
finansowania rzadkich chorób,
poprawy systemu emerytalnego
oraz kolejnego programu wspierającego rodziny w zakupie własnego mieszkania. Wszystkie odpowiedzi można zobaczyć na portalu internetowym biura poselskiego, otrzymują je także osoby
bezpośrednio zainteresowane.
Wiem, że regionalne i ogólnopolskie media zwracają uwagę na
poruszaną przez nas tematykę i
opisują ją na swoich łamach.
Co zalicza Pan do swoich
parlamentarnych sukcesów?
- To przede wszystkim dwa
duże projekty, w które byłem bar-

dzo zaangażowany: pakiet ustaw
dotyczących tzw. dopalaczy oraz
nowoczesna ustawę o systemie
informacji w służbie zdrowia.
Pierwszy spowodował zamknięcie, także w Krotoszynie, sklepów
z tymi specyfikami oraz wycofanie ich z legalnego handlu. Drugi
pozwoli pacjentom rejestrować
się na wizyty u lekarza przez Internet i kupować lekarstwa w
aptekach na e-recepty. Powstanie internetowa baza z informacjami o przebytych chorobach
pacjenta i przyjmowanych lekach, z której chory i lekarz będą
mogli skorzystać w dowolnym
miejscu kraju. Dla mnie, jako lekarza położnika, ważne jest też
wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz tzw. urlop ojcowski.

Jak Pan ocenia współpracę
z naszymi władzami samorządowymi?
- Bardzo wysoko. Jeszcze jako
radny sejmiku wojewódzkiego
założyłem sobie, że będę współpracował ze wszystkimi, bez
względu na przynależność partyjną czy pełnione funkcje. Między innymi dzięki współpracy
pozbawionej politycznych barw
tak wiele środków trafiło do krotoszyńskiego powiatu, jego
miast i gmin. Powstały boiska i
hale sportowe, drogi, kanalizacja, wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ruszyła rozbudowa
szpitala i kupiono nowoczesny
sprzęt medyczny. Do naszego powiatu w ostatnich latach dotarło sto kilkadziesiąt milionów zło-

tych z zewnątrz, co pokazuje
skalę zaangażowania lokalnych
samorządów. Cenię sobie tę
współpracę, bo wiem, że beneficjentami tych działań są mieszańcy powiatu. Jest jeszcze
wiele spraw wymagających cierpliwości i czasu. Dalsza rozbudowa szpitala, remont pałacu w
parku na potrzeby szkoły muzycznej, obwodnica Koźmina
Wlkp. Krotoszyna i Zdun - to
kolejne wyzwania, które trzeba
zrealizować dla podniesienia
standardu życia mieszkańców
powiatu.
Jak Pan postrzega rodzinne miasto?
- Krotoszyn, w którym się
urodziłem, wychowałem i mieszkam z moją rodziną, zmienia się
i pięknieje. Gołym okiem widać,
jak wielką pracę wykonano tu w
ciągu ostatnich lat. Wszędzie
tam, gdzie jestem zapraszany: w
Strasburgu, gdzie mieści się
Rada Europy, do której jestem
delegatem, czy w ogólnopolskich
mediach, czuję się zawsze przedstawicielem społeczności naszego powiatu. Dlatego dużo energii
do dalszej pracy dodają mi spotykani na krotoszyńskich ulicach
czy w sklepach mieszkańcy, którzy mówią, że trzymają za mnie
kciuki. Dziękuję bardzo za to.
(red.)
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Stypendia Burmistrza Krotoszyna
za II pó³rocze roku szkolnego
2010/2011 przyznane

Poszczególne kwoty Stypendium
wynoszą:
- dla uczniów szkół podstawowych,
którzy zdobyli tytuł laureata konkursów interdyscyplinarnych - 600,00zł,
- dla uczniów szkół podstawowych,
którzy uzyskali maksymalną ilość
punktów ze sprawdzianu w szkole
podstawowej - 500,00zł,
- dla uczniów szkół podstawowych,
którzy zdobyli tytuł finalisty konkursów interdyscyplinarnych, przy
uwzględnieniu średniej ocen 5,40 i
więcej - 400,00zł,
- dla uczniów szkół podstawowych,
którzy zdobyli tytuł finalisty konkursów interdyscyplinarnych, przy
uwzględnieniu średniej ocen poniżej
5,40 - 250,00zł,
- dla uczniów szkół podstawowych,
przy uwzględnieniu średniej ocen w
poszczególnych przedziałach:
- od 5,80 - 350,00zł
- od 5,60 do 5,79 - 300,00zł
- od 5,40 do 5,59 - 250,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy zdobyli tytuł laureata konkursów przedmiotowych - 750,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów z
egzaminu w gimnazjum oraz zdobyli tytuł finalisty konkursów przedmiotowych - 650,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów z
egzaminu w gimnazjum - 600,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy zdobyli tytuł finalisty konkursów przed-
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miotowych, przy uwzględnieniu średniej ocen 5,40 i więcej - 500,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy zdobyli tytuł finalisty konkursów przedmiotowych, przy uwzględnieniu średniej ocen poniżej 5,40 - 450,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy zdobyli tytuł finalisty konkursów przedmiotowych, przy uwzględnieniu średniej ocen poniżej 5,20 - 300,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy zdobyli tytuł laureata konkursów przedmiotowych, przy uwzględnieniu średniej ocen poniżej 5,20 - 400,00zł,
- dla uczniów gimnazjów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów z
egzaminu w gimnazjum przy
uwzględnieniu średniej ocen poniżej
5,20 - 350,00zł,

W czerwcu i lipcu komisje egzaminacyjne powołane przez
burmistrza Krotoszyna przeprowadziły egzaminy nauczycieli
kontraktowych zatrudnionych w
gminnych szkołach.
Na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu stopień nauczyciela mianowanego uzyskali nauczyciele:
- Lidia Bzdęga – nauczycielka
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
- Małgorzata Duda – nauczycielka Przedszkola nr 2 w Krotoszynie,
- Karolina Jaworska – nauczycielka Przedszkola nr 5 w Krotoszynie,

- dla uczniów gimnazjów, przy
uwzględnieniu średniej ocen w poszczególnych przedziałach:
- od 5,60 - 450,00zł
- od 5,4 do 5,59 - 400,00zł
- od 5,2 do 5,39 - 350,00zł.
Szczegółowy wykaz stypendystów
wraz z wysokością przyznanego
świadczenia prezentujemy poniżej.
Uroczystość wręczenia Stypendiów przez Burmistrza Krotoszyna
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów planowana jest na dzień 23
września 2011 roku godz. 16.00 w auli
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie, na którą zapraszamy stypendystów wraz z rodzicami. Pieniądze przelane zostaną do
Arleta Chrobot
końca września br.

Lista uczniów szkół podstawowych, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza Krotoszyna
za II półrocze roku szkolnego 2010/2011

Lista uczniów gimnazjów, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku
szkolnego 2010/2011

1. Dzierla Julia, SP-1, 350,00zł
2. Bąkowska Nicole, SP-1, 300,00zł
3. Skrzypczak Joanna, SP-1, 250,00zł
4. Maćkowiak Patrycja, SP-1, 250,00zł
5. Markuszewski Artur, SP-1, 250,00zł
6. Pankiewicz Maja, SP-1, 250,00zł
7. Sęk Jakub, SP-1, 250,00zł
8. Wojcieszyńska Katarzyna, SP-1, 250,00zł
9. Walczak Aleksandra, SP-3, 400,00zł
10. Walczak Zuzanna, SP-3, 300,00zł
11. Ptak Magda, SP-3, 300,00zł
12. Pierunek Martyna, SP-3, 250,00zł
13. Matuszek Nikola, SP-3, 250,00zł
14. Sikora Jan, SP-4, 350,00zł
15. Bzdęga Jan, SP-4, 300,00zł
16. Konopka Izabella, SP-4, 300,00zł
17. Szczuraszek Nicol, SP-4, 300,00zł
18. Miękus Nicol, SP-4, 250,00zł
19. Szpoper Marta, SP-4, 250,00zł
20. Bałoniak Julia, SP-4, 250,00zł
21. Szustak Jadwiga, SP-4, 250,00zł
22. Kaźmierczak Dawid, SP-4, 250,00zł
23. Minta Piotr, SP-4, 250,00zł
24. Wojtyńka Katarzyna, SP-4, 250,00zł
25. Zajączkowska Anna, SP-4, 250,00zł
26. Szymczak Natalia, SP-7, 300,00zł
27. Grenda Wiktoria, SP-7, 250,00zł
28. Maryniak Kornelia, SP-7, 250,00zł
29. Brenk Marta, SP-7, 250,00zł
30. Piduch Dominik, SP-7, 250,00zł
31. Sikora Sonia, SP-7, 250,00zł
32. Tomczyk Anna, SP-7, 250,00zł
33. Zięba Marek, SP-7, 250,00zł
34. Stróżyńska Agnieszka, SP-7, 250,00zł
35. Kulesza Aleksandra, SP-8, 350,00zł
36. Musielińska Marcelina, SP-8, 350,00zł
37. Szamałek Monika, SP-8, 350,00zł
38. Bukowa Monika, SP-8, 400,00zł
39. Długiewicz Kinga, SP-8, 350,00zł
40. Głowacka Karolina, SP-8, 350,00zł
41. Wawrzyniak Agata, SP-8, 600,00zł
42. Furmann Oliwia, SP-8, 350,00zł
43. Glinkowska Oliwia, SP-8, 300,00zł
44. Kaliszewska Zuzanna, SP-8, 300,00zł
45. Kliś Wiktoria, SP-8, 300,00zł
46. Nabzdyk Aleksandra, SP-8, 300,00zł
47. Pabich Magdalena, SP-8, 300,00zł
48. Panfil Anna, SP-8, 300,00zł
49. Pauter Tobiasz, SP-8, 300,00zł
50. Szeszycka Agnieszka, SP-8, 300,00zł
51. Błaszczyk Michał, SP-8, 300,00zł
52. Kowalewicz Katarzyna, SP-8, 300,00zł
53. Kubiak Jagoda, SP-8, 300,00zł
54. Młynarczyk Mikołaj, SP-8, 300,00zł
55. Olszewski Jan, SP-8, 300,00zł
56. Głowacz Julia, SP-8, 250,00zł
57. Pługowska Katarzyna, SP-8, 250,00zł
58. Brezina Jana, SP-8, 250,00zł
59. Bukowska Dominika, SP-8, 250,00zł
60. Dymarski Krzysztof, SP-8, 250,00zł
61. Kołomyjec Aleksandra, SP-8, 250,00zł
62. Kostka Dominik, SP-8, 250,00zł
63. Kurek Tomasz, SP-8, 250,00zł
64. Leydy Kamil, SP-8, 250,00zł
65. Machowski Oskar, SP-8, 250,00zł
66. Witkowska Zuzanna, SP-8, 250,00zł
67. Zdziebkowski Szymon, SP-8, 250,00zł
68. Nabzdyk Zuzanna, SP-Benice, 250,00zł
69. Kościółek Patrycja, SP-Benice, 250,00zł
70. Młynarz Nicola, SP-Biadki, 350,00zł
71. Młynarz Oliwia, SP-Biadki, 300,00zł
72. Diakow Maria, SP-Biadki, 250,00zł
73. Rychlik Dominik, SP-Chwaliszew, 250,00zł
74. Droszcz Michał, SP-Gorzupia, 250,00zł
75. Zmyślony Artur, SP-Kobierno, 350,00zł
76. Skrzypczak Sebastian, SP-Kobierno, 250,00zł
77. Szcześniak Kamila, SP-Kobierno, 250,00zł
78. Jagodzińska Monika, SP-Lutogniew, 600,00zł
79. Jaskuła Weronika, SP-Lutogniew, 250,00zł
80. Maćkowiak Mateusz, SP-Lutogniew, 250,00zł
81. Siecla Agnieszka, SP-Lutogniew, 500,00zł
82. Michalik Oliwia, SP-Orpiszew, 250,00zł
83. Zybała Filip, SP-Roszki, 400,00zł
84. Witkowska Paulina, SP-Świnków, 300,00zł

1. Binkofski Krystian, G-1, 600,00zł
2. Sobczak Aleksandra, G-1, 400,00zł
3. Kułaga Kacper, G-1, 350,00zł
4. Nowaczyk Kamil, G-1, 350,00zł
5. Horyza Wojciech, G-1, 450,00zł
6. Waleńska Irmina, G-1, 350,00zł
7. Graf Maria, G-2, 600,00zł
8. Tokarek Jakub, G-2, 750,00zł
9. Głowacka Adrianna, G-2, 350,00zł
10. Kowalczyk Józefina, G-2, 750,00zł
11. Piękniewska Aleksandra, G-2, 350,00zł
12. Sójka Krzysztof, G-2, 400,00zł
13. Fila Jacek, G-2, 400,00zł
14. Sztuder Łukasz, G-3, 400,00zł
15. Gruchot Klaudia, G-3, 350,00zł
16. Niedbała Magdalena, G-3, 350,00zł
17. Kluba Katarzyna, G-3, 350,00zł
18. Włodarz Sylwia, G-3, 350,00zł
19. Kowalczyk Krzysztof, G-3, 350,00zł
20. Szulc Natalia, G-3, 300,00zł
21. Żyto Łukasz, G-3, 400,00zł
22. Gąsiorkiewicz Bartosz, G-4, 450,00zł
23. Kaczmarek Marta, G-4, 450,00zł
24. Maciejewski Piotr, G-4, 750,00zł
25. Nowaczyk Joanna, G-4, 750,00zł
26. Zajączkowska Katarzyna, G-4, 500,00zł
27. Jelinowska Renata, G-4, 400,00zł
28. Maziejuk Anna, G-4, 400,00zł
29. Menzel Olga, G-4, 650,00zł
30. Całujek Adam, G-4, 400,00zł
31. Krakowski Tomasz, G-4, 400,00zł
32. Kujawa Paulina, G-4, 400,00zł
33. Brodziak Agnieszka, G-4, 750,00zł
34. Nowak Karolina, G-4, 650,00zł
35. Patryniak Katarzyna, G-4, 400,00zł
36. Poprawa Kinga, G-4, 400,00zł
37. Wachowiak Klaudia, G-4, 400,00zł
38. Walczak Oliwia, G-4, 400,00zł
39. Kowalewicz Anna, G-4, 350,00zł
40. Woch Agnieszka, G-4, 350,00zł
41. Krakowski Tomasz, G-4, 350,00zł
42. Krakowski Krzysztof, G-4, 350,00zł
43. Lisiak Hanna, G-4, 350,00zł
44. Nabzdyk Natalia, G-4, 350,00zł
45. Białek Aleksandra, G-4, 350,00zł
46. Krzyżańska Joanna, G-4, 350,00zł
47. Gniazdowska Nikola, G-4, 350,00zł
48. Grześkowiak Ewelina, G-4, 350,00zł
49. Muszalski Eryk, G-4, 350,00zł
50. Bukowska Marta, G-4, 300,00zł
51. Wojno Aleksandra, G-4, 350,00zł
52. Kaźmierczak Katarzyna, G-5, 400,00zł
53. Juskowiak Laura, G-5, 350,00zł
54. Jasik Daria, G-5, 350,00zł
55. Jachimska Estera, G-5, 600,00zł
56. Gut Dawid, G-Benice, 350,00zł
57. Zawodny Rafał, G-Benice, 350,00zł
58. Młynarz Adam, G-Chwaliszew, 350,00zł
59. Krzyżanowska Aleksandra, G-Chwaliszew,
350,00zł
60. Liberska Monika, G-Orpiszew, 350,00zł
61. Fiuk Aleksander, Gimnazjum Niepubliczne w
Krotoszynie, 750,00zł
62. Kaszkowiak Marcin, Gimnazjum Niepubliczne w Krotoszynie, 450,00zł
63. Roszak Dominika, Gimnazjum Niepubliczne w
Krotoszynie, 350,00zł
64. Witkowska Katarzyna, Gimnazjum Niepubliczne w Krotoszynie, 350,00zł
65. Grobelny Jędrzej, Gimnazjum Niepubliczne w
Krotoszynie, 300,00zł
66. Majchrzak Piotr, Gimnazjum Niepubliczne w
Krotoszynie, 300,00zł

- Ewa Kotala-Kluba – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w
Krotoszynie,
- Katarzyna Olgrzymek – nauczycielka Przedszkola nr 3 w
Krotoszynie,
- Wioletta Trawińska – nauczycielka Zespołu Szkół w Orpiszewie,
- Mirosława Zydorczak – nauczycielka Zespołu Szkół w
Chwaliszewie,
- Waldemar Bielawny – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Roszkach,
- Maciej Parczyński – nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie,
- Radosław Woźniak – nauczyciel Zespołu Szkół w Benicach.
(małg)

Remont kapitalny

fot.Sebastian Ludwiczak

W dniu 18 lipca 2011r. Burmistrz
Krotoszyna, na podstawie rozstrzygnięcia Komisji Stypendialnej z tego
samego dnia, podjął Zarządzenie nr
339/2011 w sprawie przyznania
uczniom uczęszczającym do szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom gimnazjum prowadzonego przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn pod warunkiem zameldowania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn „STYPENDIUM BURMISTRZA KROTOSZYNA” za II półrocze roku szkolnego
2010/2011.
Ogółem do Burmistrza Krotoszyna wpłynęły 152 wnioski, z czego 85
dotyczyło uczniów szkół podstawowych i 67 uczniów gimnazjów, w tym
7 uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie.
Wszystkie wnioski dyrektorów
szkół podstawowych oraz 37 wniosków dyrektorów gimnazjów w sprawie Stypendium Burmistrza Krotoszyna wpłynęło we właściwym terminie. Poza terminem wpłynęło 30
wniosków dotyczących uczniów Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Spośród
wniosków uczniów szkół podstawowych jeden nie spełniał kryteriów
określonych w uchwale, z uwagi na
brak osiągnięć ucznia pozwalających
przyznać stypendium ze średnią
ocen poniżej 5,40. Spośród wniosków
uczniów gimnazjów również jeden
nie spełniał kryteriów określonych w
uchwale, tj. uczennica, której wniosek dotyczył, zameldowana jest poza
Miastem i Gminą Krotoszyn.

Nauczycielskie awanse

Lada dzień rozpoczną się prace remontowe w Domu Ludowym
w Lutogniewie. Zaplanowano kapitalny remont budynku. Roboty
obejmą między innymi wymianę
dachu, podłóg,stolarki okiennej i
drzwiowej, wymianę instalacji
elektrycznej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania. Żeby obiekt był w
pełni funkcjonalny, również zimą,
będzie zasilany ciepłem z kotłowni, która zostanie wybudowana
przy szkole. Wykonawcą robót,
wyłonionym w drodze przetargu,

jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„KUBIAK” oraz Firma HandlowoUsługowa Eugeniusz Grześkowiak. Plac budowy przekazano
wykonawcy 5 sierpnia. Zakończenie prac planowane jest na koniec
maja 2012 roku.
Koszt wykonania zadania wynosi prawie milion złotych. Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości
500 tys. zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013.
(mm)

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê...
Uwaga mieszkańcy ulic: Rynek, Rynkowa oraz Floriańska
w Krotoszynie.
Urząd Miejski w Krotoszynie
informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zapleczach działek
położonych wzdłuż zakrytej
części cieku Jawnik, przyległych do ulic Rynek (strona północna), Rynkowa (strona północna) oraz w ulicy Floriańskiej
na odcinku od Słodowej do sklepu Waga i uliczki dojazdowej od
ul. Koźmińskiej na wysokości
sklepu Biedronka.
W ramach realizowanego

zadania na posesjach zlokalizowana została studzienka kanalizacji sanitarnej, do której należy podłączyć ścieki sanitarne
wypływające z Państwa posesji.
Przed podłączeniem instalacji,
należy wystąpić do zarządcy
sieci tj. Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Krotoszynie, ul.
Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41,
celem uzgodnienia warunków
podłączenia.
Szczegółowe informacje u
osób prowadzących zadanie:
Urząd Miejski w Krotoszynie
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Sławomir Horyza, Damian Wagner tel. 62 722 74 87, 62 722 74
82
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£ukasz i Sebastian Mistrzami Europy W kinie horror

W mistrzostwach uczestniczyli zawodnicy UKS Polon Krotoszyn Łukasz i Sebastian Kaczmarkowie. Po sukcesach na arenie krajowej liczyliśmy na dobry
występ w tych mistrzostwach. W
pierwszym dniu Łukasz i Sebastian wygrali z parą z Austrii i
Izraela po 2-0. W ostatnim meczu

grupowym wygrali również 2-0 z
zawodnikami z Hiszpanii. W kolejnych dwóch rundach zwyciężyli najpierw z drużyną Czech, a potem z Austriakami także po 2-0.
W ćwierćfinale spotkali się ze
swoimi rówieśnikami z Polski z
parą Bryl-Malec. Po trudnym pojedynku wygrali 2-1 (21-11, 19-21,

20-18) i awansowali do półfinału.
W ostatnim dniu mistrzostw musieli zmierzyć się z parą z Niemiec
Betzien-Karpa. Ten pojedynek
nie zaczął się dla nich pomyślnie,
gdyż pierwszego seta przegrali
do 18. W następnym nie dali już
szans rywalom i wygrali do 13. O
awansie do finału decydował tiebreak, w którym Łukasz i Sebastian od początku narzucili swój
styl gry wygrywając w stosunku
15-5. Krotoszynianie w finale spotkali się z parą z Rosji KirienkoUraikin. Zawodnicy UKS Polon
Krotoszyn wyszli do tego pojedynku bardzo skoncentrowani.
Było to widoczne w pierwszym
secie, gdyż wygrali go do 14. Drugi set był bardziej wyrównany, ale
przewagi jaką wypracowali na
początku seta nie oddali do końca i wygrali w stosunku 21-18,
zdobywając tym samym tytuł Mistrzów Europy do lat 18.
(slaw)

To nie wymaga wielkiego wysiłku, to nic nas nie kosztuje, a plac zabaw o wartości około 100 tys. zł może
powstać na ul. Przemysłowej. Miasto i Gmina Krotoszyn przystąpiło do konkursu „100 placów zabaw na 100 lat
NIVEA” z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA Polska.

Od 29 lipca kino Przedwioœnie zaprasza widzów na filmy wyœwietlane w technologii cyfrowej, tak¿e z efektami 3D.

fot.Maciej Karolewski

fot. archiwum CEV

W dniach od 11 do 14 sierpnia w Wilnie na Litwie odby³y siê Mistrzostwa Europy w siatkówce pla¿owej do lat 18.

W kabinie projekcyjnej

Przejście na nowoczesną
technologię wymagało nie tylko
zakupu odpowiedniej aparatury, ale także dostosowania pomieszczenia kinooperatora do
wymagań sprzętu oraz przeszkolenia pracowników.
Krotoszyński Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie w wysokości 185 tys. złotych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na zakup projektora cyfrowego
dla kina Przedwiośnie. Pełny
koszt cyfryzacji kina Przedwiośnie wyniesie około 500 tys. złotych. 160 tys. złotych zdecydowali się dołożyć do przedsięwzięcia
radni miejscy, pieniądze zostaną
przekazane w dwóch ratach, w
tym i w przyszłym roku. Dyrektor KOK-u ma także nadzieję na
zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli i to się uda, KOK wyda
ze swojej kiesy na całą operację
zaledwie jedną czwartą z potrzebnego pół miliona. A ze
spłatą tej kwoty – przy spodziewanym dużym zainteresowaniu
widzów projekcjami cyfrowymi –
nie powinno być problemów.
Cyfryzacja kina poprawia
znacznie jakość obrazu filmowego, dostarczanego dotychczas na

taśmach filmowych, których stan
po wielu projekcjach ulega pewnemu pogorszeniu. Cyfryzacja
zmienia bowiem sposób dystrybucji. Zamawiane filmy są przekazywane na twardych dyskach
lub bezpośrednio z satelity, odpada więc także czas oczekiwania na zamówione kopie filmowe.
Oglądanie filmów w nowej technologii kosztuje, niestety, nieco
więcej. Dostajemy za to możliwość zapoznawania się z hitowymi produkcjami kinowymi w bardzo dobrej jakości i bez długiego czekania w kolejce na jej wypożyczenie. Wraz z aparaturą
Krotoszyński Ośrodek Kultury
zakupił dla kina okulary do oglądania filmów w technologii trójwymiarowej. Okulary są wypożyczane widzom na czas trwania
seansu.
Do 25 sierpnia Przedwiośnie
zaprasza na amerykański horror Oszukać Przeznaczenie 5,
seanse w godzinach: 17.00, 19.00
i 21.00 wyświetlane są w technologii trójwymiarowej. Bilety na
seans w 3D kosztują: 22 zł normalny i 20 zł ulgowy(dzieci, studenci, seniorzy). Bilety na filmy
bez efektów trójwymiarowych –
(eliz)
17 i 15 złotych.

Muzeum nieczynne
W okresie od 25 lipca do 31
grudnia 2011 roku Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie będzie nieczynne dla zwiedzających z powodu remontu więźby dachowej
i sal ekspozycyjnych.
Do końca października bieżącego roku nadal będzie można korzystać ze zbiorów biblioteki muzealnej.
W okresie remontu dachu
sale ekspozycyjne będą pełniły
funkcję magazynów, ponieważ
zbiory muzealiów i sprzęt ekspozycyjny przechowywane na poddaszu będą musiały być wynie-

sione. Remont dachu powinien
zakończyć się do końca października, a zgromadzone w salach ekspozycyjnych zabytki powrócą do magazynów na strychu.
Okres zamknięcia muzeum
zostanie przedłużony do końca
roku, ponieważ zaplanowano
także odświeżenie ścian w salach ekspozycyjnych, które nie
były odnawiane od 1998 roku.
Prace malarskie będzie można
rozpocząć dopiero po zakończeniu remontu dachu i opróżnieniu
(helka)
sal z eksponatów.
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fot. El¿bieta Poczta

Kiedy Brytyjczycy szykowali siê do bitwy o Angliê, Winston Churchill
zaoferowa³ im „tylko krew, trud, ³zy i pot". Podobnie zabrzmia³a oferta
dla uczestników VII Rajdu Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w
Krotoszynie „Setka w Dobê (100 km/24 h)”.

Stoj¹ od lewej: Mateusz Flieger, Patrycja Sajnaj, Pawe³ Rudnicki, Agnieszka
Rudnicka, Piotr Kasprzak, Paulina Szkudlarek, Patryk Bourrioux.

Śmiałków tej długiej włóczęgi
czekały odciski, pęcherze, obtarcia naskórka, ból kolana i stawu
skokowego, słoneczna spiekota,
przenikliwy chłód nocy, bezsenność, męki zwątpienia w sens walki ze zmęczeniem. 10 czerwca na
boisku Gimnazjum nr 2 nie zabrakło jednak amatorów próby charakteru. Do walki z największymi

wrogami człowieka - czasem i
przestrzenią - stanęło 8 hożych
dziewcząt i 25 krzepkich młodzików takoż 7 czerstwych mężczyzn
z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w
Benicach, I LO, ZSP nr 1 w Krotoszynie i Jarocinie, MOW-u w Koźminie Wielkopolskim.
Ekstremalność 24-godzinnego, 100-kilometrowego chodu wy-

maga szczególnej troski organizatorów SETKI o zdrowie i bezpieczeństwo piechurów. Jednak rodzicom młodzieży biorącej udział
w tej szalonej imprezie, ani przez
chwilę nie zadrży ręka przy podpisywaniu zgody na udział w marszu tytanów wytrwałości. Wiedzą
bowiem, iż o zdrowie ich pociech
przez całą dobę dba Maciej Hoffmann, czyli dr House (diagnostyczna perfekcja) i doktor Judym
(społecznikowska pasja) w jednej
osobie: lekarz rajdowy i obozowy
Królewskiego Towarzystwa Łajzów Górskich. Poczucie bezpieczeństwa wzmacnia w uczestnikach towarzyszący im cały czas
autobus MZK, pełniący rolę stołówki i hotelu.
SETKA, jak każda ekstremalna przygoda, niebywale wciąga i
uzależnia, o czym świadczy 6. start
Jakuba Cegielskiego oraz Damiana Kluby, 4. Pawła Rudnickiego, 3
Agnieszki Rudnickiej i Adama MajJuliusz Poczta
chrzaka.

Nieobozowa Akcja
Letnia zakoñczona
Po raz kolejny Hufiec ZHP Krotoszyn zorganizowa³ dla dzieci z terenów wiejskich gminy
Krotoszyn wyjazd na „Zielony Biwak”.

fot. archiwum

Setka w dobê

www.is.krotoszyn.pl

Impreza, w której udział
wzięło 70 dzieci był w całości sfinansowany ze środków Urzędu
Miasta Krotoszyn. Dzieci jeden
dzień uczestniczyły w zajęciach
integracyjnych w swoich szkołach, a następne 4 dni biwakowały pod namiotami w Chachalni. Zajęcia prowadzone były
przez 24 Drużynę Harcerek im.
Bolesława Chrobrego, a za przygotowanie techniczne i organizacyjne ” NAL - u” odpowiedzialna
była 13 Drużyna Wędrownicza
„Bądź Gotów”.
Dzieci przeżywały swoją
pierwszą wakacyjną przygodę,
spały pod namiotami, a w ciągu
dnia uczestniczyły w przygotowanych dla nich zajęciach. Z
roku na rok program jest coraz
bardziej rozbudowany, urozmaicony, aby mogły miło i ciekawie
spędzić czas oraz poznać harcerski styl życia. Uczestnicy pod-

czas biwaku spotkali się między
innymi z funkcjonariuszem komendy policji w Krotoszynie,
specjalistą ds. nieletnich, sierż.
Piotrem Szczepaniakiem, który
przedstawił dzieciom zagrożenia związane z okresem wakacyjnym. Przeprowadził również
pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa, zapoznał dzieci z
pracą policjanta i ekwipunkiem
osobistym. Oczywiście dla
uczestników najciekawszy był
policyjny radiowóz. Podczas zajęć uczestnicy zapoznawali się
również z elementami udzielania
pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i obozownictwa.
Zadowolone, uśmiechnięte buzie
dzieci były dla krotoszyńskich
harcerzy potwierdzeniem, że od
kilku lat realizowany projekt jest
potrzebny i przynosi zamierzone rezultaty. CZUWAJ! I do zo(zhp)
baczenia za rok.

ICE system
ratuj¹cy ¿ycie
W zwi¹zku z tym, ¿e w okresie wakacyjnym
czêœciej ni¿ zwykle wyje¿d¿amy poza sta³e
miejsce zamieszkania, zapiszmy numer ICE w
telefonie komórkowym.
Międzynarodowy skrót ICE
od angielskiej frazy „In Case of
Emergency” na język polski
można przetłumaczyć jako „w
razie wypadku”. Skrót ICE jest
znany ratownikom na całym
świecie i może uratować życie,
gdyż w razie potrzeby pozwala
na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym.
Wpis ICE należy umieścić w
książce telefonicznej telefonu
komórkowego. Pod hasłem „ICE”
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powinniśmy zapisać numer telefonu do osoby, która posiada o
naszym zdrowiu najwięcej informacji np. rodzice, małżonek,
dziecko. Jeśli chcielibyśmy w
naszym telefonie zapisać namiary do kilku osób powinniśmy
użyć wpisów „ICE1”, „ICE2” itd.
Każdy może przyczynić się do
uratowania własnego życia w
razie wypadku. Gdy stracimy
przytomność pomoże nam nasz
telefon.
(rab)

