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17 wrzeœnia o 9.00 uczestnicy V Rajdu Rowerowego Szlakiem
Dawnej Kolei W¹skotorowej Krotoszyn – Pleszew wyruszyli na
swoich jednoœladach w stronê Dobrzycy. W programie rajdu by³o
m.in. zwiedzanie tamtejszego kompleksu pa³acowo-parkowego i muzeum. W obie strony krotoszyñscy cykliœci przemierzyli
blisko 50 km.

Biesiada
myœliwska

Rocznica na szañcu
W 72.
rocznicę
zajęcia
wschodnich ziem
Po l s k i
przez armię radziecką
na szańcu przy
ulicy Gajowej,
upamiętniającym walkę żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej we wrześniu 1939 roku, ksiądz wikariusz Witold Kałmucki odprawił mszę świętą. Udział w niej wzięli
między innymi: poseł Maciej Orzechowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek,
burmistrz Julian Jokś, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szczotka oraz inni przedstawiciele samorządu
gminnego i powiatowego.
Mszę poprzedziło przypomnienie szlaku bojowego
pułku dokonane przez historyka Antoniego Korsaka oraz
rozstrzygnięcie konkursu historycznego przeprowadzonego przez dra Edwarda Jokiela. On także po zakończe(jakep)
niu mszy odczytał apel poległych.

W piątkowe przedpołudnie 23 września uczniowie
klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie zainaugurowali rok sportowy uczestnicząc w
tzw. Biegu Krasnala. Ubrani w czerwone stroje i
czapki biegali wokół parkowego stawu, rywalizując o najlepsze miejsca i czas. Na mecie uczestnicy
biegu częstowani byli jabłkami.
(mm)

fot. Jacek Kêpa

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Jacek Kêpa

Biega³y
krasnale

fot. Roman Wosiek

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

18 września członkowie koła łowieckiego „Knieja” zorganizowali biesiadę myśliwską. Poprzedziły
ją zawody psów myśliwskich, pokaz ich tresury oraz
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych.
(jakep)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Spotkanie z kandydatami do Sejmu RP

Do 7 paŸdziernika w SP nr 4 trwaj¹
zapisy na Jesienne Warsztaty Plastyczne, których organizatorem s¹
Rada Osiedla nr 9 i Œrodowiskowy
Dom Samopomocy. Warsztaty odbêd¹ siê 15 paŸdziernika w ŒDS
na ul. Langiewicza 2. Jego uczestnikami bêd¹ uczniowie szkó³ podstawowych.

26 wrzeœnia w
Szkole Podstawowej
nr 8 odby³o siê spotkanie przedwyborcze
z kandydatami do
Sejmu RP.

8 paŸdziernika w hali sportowej ZS
nr 2 z OI na pl. Szkolnym w Krotoszynie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sumo
Seniorów i Seniorek POLAND
OPEN 2011. O godz. 10.00 zaczynaj¹ siê walki eliminacyjne, na
godz.13.00 zaplanowano oficjalne
otwarcie zawodów. Kolejnymi czêœciami imprezy bêd¹: walki w kategorii open, pó³fina³y i fina³y.

Spotkanie zaproponowała i
zorganizowała Rada Osiedla nr

Do 13 paŸdziernika w kinie Przedwioœnie wyœwietlany jest film
„1920 Bitwa Warszawska” w 3D.
Bilety po 22 i 20 z³ do nabycia w
kasie kina.

WYBORY
9 PAŹDZIERNIKA
WYKORZYSTAJ
SWÓJ GŁOS
Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Stra¿ Miejska
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Reiss w Krotoszynie

Kolejną ze swoich piłkarskich szkółek zamierza uruchomić w Krotoszynie Piotr Reiss,
były piłkarz Lecha Poznań, obecnie związany z poznańską
Wartą.
W poniedziałek 19 września
w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie Piotr Reiss spotkał się z
wiceburmistrzem Ryszardem
Czuszke oraz Edwardem Kozupą, sekretarzem starostwa.
Podczas spotkania piłkarz
przedstawił sprawę prowadzenia szkółki dla dzieci w wieku od

4 do 11 lat. Rozmawiano między
innymi o możliwości korzystania z krotoszyńskiej bazy sportowej – zimą z sal gimnastycznych, w sezonie letnim z Orlików.
Tego samego dnia piłkarz spotkał się z kibicami w auli Liceum
Ogólnokształcącego.
30 września na Orliku przy
krotoszyńskim LO odbył się trening pokazowy Akademii Reissa, głównie dla rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich pociech w piłkarskiej szkółce.
(mm)

Spotkanie mi³oœników ksi¹¿ek

(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

W poniedziałek 19 września
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze po
wakacjach spotkanie Klubu Miłośników Książki dla dorosłych. Na
wstępie bibliotekarka Krystyna
Talaga przedstawiła książkę Lucie Di Angeli-Ilovan „Żniwo gniewu”, mówiącą o dwóch młodych
kresowiankach i ich losach podczas wojny.

Następnie dyrektor Ewa Bukowska przedstawiła tomiki poezji „Nowa Kwadryga” i „Okno z
widokiem na smutek” autorstwa
twórców z Krotoszyna. Na zakończenie spotkania klubowicze
otrzymali książkę „Niemiecki taniec” Marii Nurowskiej, która
będzie omawiana na następnym
spotkaniu.
(tal)

(mm)

Szopki bo¿onarodzeniowe oceniane bêd¹ w kilku kategoriach:
- 5 - 6 lat (przedszkola, oddzia³y
przedszkolne)
- 7 - 9 lat (kl. I-III SP)
- klasy IV - VI szkó³ podstawowych
- szko³y gimnazjalne
- placówki specjalne (œrodki szkolnowychowawcze, szko³y specjalne).
Uczestnicy konkursu ze szkó³ specjalnych mog¹ przygotowaæ szopki grupowo, pozostali uczestnicy mog¹
zg³aszaæ wy³¹cznie prace indywidualne. Makieta szopki wykonana z do-

wolnych materia³ów i wed³ug w³asnego pomys³u nie powinna byæ wy¿sza
ni¿ 70 cm. Przy ocenie jurorzy bêd¹
zwracali uwagê na samodzielnoœæ wykonania ka¿dego elementu szopki.
Prace nale¿y dostarczyæ do Muzeum
Regionalnego w Krotoszynie do 28 listopada br. lub przes³aæ na adres:
Muzeum Regionalne im. Hieronima
£awniczaka, Ma³y Rynek 1, 63-700
Krotoszyn (tel. 062/ 722-61-47).
Ka¿da praca musi mieæ czyteln¹ metryczkê wg wzoru: imiê i nazwisko nazwa szko³y – klasa/wiek - nr telefonu - imiê i nazwisko opiekuna.
Prace bêdzie ocenia³o jury powo³ane przez organizatorów. Nagrodzone i wyró¿nione prace, oceniane w
swoich kategoriach, zostan¹ zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum. Uroczystoœæ wrêczenia nagród i otwarcie wystawy odbêdzie siê 6 grudnia 2011 o godz.11.00.
(red.)

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

fot. Beata Waleñska

Starostwo Powiatowe

go, quiz ekologiczny i konkurs
rysunkowy przeplatały się z
krótkimi pogadankami na temat
ochrony środowiska, selektywnej zbiórki odpadów oraz sprzątania po psich pupilach.
Podczas festynu wręczono
nagrody uczestnikom konkursu
plastycznego, zorganizowanego
w ramach prowadzonej w maju
akcji „Posprzątaj po swoim
psie.”

Konkurs na szopki bo¿onarodzeniowe
Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka wspólnie z Krotoszyñskim Oœrodkiem Kultury, Urzêdem Miejskim oraz Starostwem Powiatowym organizuje konkurs na
szopki bo¿onarodzeniowe dla dzieci i m³odzie¿y z powiatu krotoszyñskiego

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

według nich elementy programu wyborczego, potem odpowiadali na pytania przewodniczącego Rady (pytanie zamknięte tak – nie). W następnie części kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez
mieszkańców, prezentując elementy programów swoich komitetów wyborczych i zachęcając do uczestnictwa w wyboWiesław Sołtysiak
rach.

Ekologicznie w parku
Edukacja, ekologia i muzyka
- takie były główne założenia festynu „Sprzątanie Świata 2011”
zorganizowanego w parku w piątek 16 września.
Organizatorzy imprezy:
Urząd Miejski w Krotoszynie,
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej oraz Związek Gmin
Zlewni Górnej Baryczy zadbali,
aby atrakcji dla dzieci nie zabrakło.
Występy zespołu muzyczne-

01
36
58
14
51
07
57

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

przybyło 6: Stanisław Szczotka
(Polskie Stronnictwo Ludowe),
Maciej Orzechowski (Platforma
Obywatelska), Andrzej Skrzypczak (Prawo i Sprawiedliwość),
Tomasz Reim (Nowa Prawica),
Ryszard Nowaczyk (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Katarzyna Wizner (Polskie Stronnictwo Ludowe).
Kandydaci do parlamentu
zasygnalizowali najważniejsze

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza do powakacyjnych zapisów
na zajêcia popo³udniowe dla dzieci i doros³ych. Bli¿sze informacje
na stronie WWW.kok.krotoszyn.pl

5. Zaproszenia zostały wysłane do komitetów wyborczych,
które zarejestrowały listy w naszym okręgu wyborczym (nr
36).
Prowadzący zebranie przewodniczący RO Wiesław Sołtysiak przedstawił zebranym
kandydatów do Sejmu RP. Z 9
kandydatów do Sejmu RP wywodzących się z powiatu krotoszyńskiego na spotkanie

fot. Monika Menzfeld-Czubak

20 paŸdziernika o godz. 19.00 w
kinie Przedwioœnie spektakl komediowy „Andropauza” w re¿. Jana
Jakuba Nale¿ytego. Bilety w cenie
80 z³; sprzeda¿ i rezerwacja dla
klientów indywidualnych tel. 62
725 42, zbiorowych tel. 792 941
666.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

www.is.krotoszyn.pl

999
998
997

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Rafa³ Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
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Rynkowa modernizacj¹ roku
Konkurs odbył się już po raz
XV, do oceny jurorów zgłoszonych zostało 823 zmodernizowanych lub odrestaurowanych
obiektów. Inwestorów, a także
wykonawców i autorów 106 projektów zaliczonych do najlepszych zaproszono na galowe
podsumowanie. Obiekty były
oceniane w 15 kategoriach. Nasza gmina zgłosiła do konkursu modernizację ulicy Rynkowej
jako „rewitalizację obszarów
urbanistycznych”. Krotoszyńska Rynkowa otrzymała nagrodę II stopnia, nagrodę I stopnia
w tej kategorii zdobyły Gliwice.
Pamiątkowe dyplomy oraz monety z logo konkursu odebrali w
czasie zamkowej uroczystości:
- reprezentujący Miasto i Gminę, czyli inwestora, zastępca

burmistrza Ryszard Czuszke;
- panowie Wiesław Gembiak i
Paweł Mikstacki, szefowie krotoszyńskiej firmy MikstackiGembiak s.j.
- wykonawcy modernizacji;
- pan Sebastian Stanisławski ze
Zdun, autor projektu.
Honorowy patronat nad konkursem sprawował prezydent
RP Bronisław Komorowski. W
czasie podsumowania i wręczenia nagród reprezentował go sekretarz stanu w KPRP Olgierd
Dziekoński.
Patronat merytoryczny
sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Główny Inspektor Ochrony Śro-

Nowiutkie autobusy

fot. archiwum

25 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie Miasto i Gmina Krotoszyn zosta³o uhonorowane
w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”.

Konkurs wyróżnił najlepsze inwestycje modernizacyjne wykonane w ostatnim czasie w kraju, dlatego zaliczenie Krotoszyna do grona laureatów to duże
wyróżnienie.
(eliz)

dowiska, Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Umowa podpisana

Dotacja dla parafii
Na wrześniowej sesji radni
Rady Miejskiej w Krotoszynie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny
w Krotoszynie.
15 maja w zabytkowym kościele św. Marii Magdaleny wybuchł pożar, który zniszczył część wyposa-

żenia liturgicznego oraz zabytkowy obraz. Spaleniu uległy fragment
podłogi i część ściany przy ołtarzu.
Parafia złożyła wniosek do gminy
o dotację w wysokości 30 tys. zł.
Kwota ta pokryje koszty sporządzenia ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji i kosztorysów na wykonanie prac remontowych i kon(mm)
serwatorskich kościoła.

30 września burmistrz Julian
Jokś podpisał umowę z warszawską firmą Budimex SA, która wygrała przetarg na roboty
budowlane prowadzone w ramach projektu Regulacja rzeki
(cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn. Cena wybranej
oferty wynosi 16 mln 114 tys. złotych brutto.
W imieniu firmy umowę podpisał dyrektor rejonu Andrzej

fot. Monika Menzfeld-Czubak

go transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
21 kwietnia w przetargu na
zakup i dostawę autobusów został wyłoniony dostawca – konsorcjum firm Lider Traiding Sp z
o.o. w Warszawie Oddział w Łańcucie oraz Blue Line Sp. z o.o. w
Warszawie Oddział w Łańcucie.
Zgodnie z umową konsorcjum
dostarczyło 4 autobusy miejskie
i autobus podmiejski marki Solbus. Całkowita wartość projektu
wyniosła 3 mln 440 tys. złotych.
80 procent kosztów kwalifikowanych stanowiło dofinansowanie
unijne, a pozostałą część wyłożyli
gmina Krotoszyn – 540 tys zł oraz
(anet. red.)
MZK.

Jolka: Co bêdzie z tzw. cmentarzem niemieckim na ulicy Rawickiej? Zosta³a
zbudowana droga, podobno maj¹ byæ
tak¿e ³awki. OdpowiedŸ: Zakoñczyliœmy
I etap prac, które obejmowa³y czêœciow¹ rozbiórkê i odrestaurowanie
ogrodzenia od strony Rawickiej oraz
po³o¿enie specjalnej nawierzchni spacerowej na œcie¿ce ³¹cz¹cej Rawick¹ z
osiedlem mieszkaniowym. II etap obejmuje budowê lapidarium i œcie¿ek w
pó³nocno-zachodniej czêœci cmentarza,
ale jego realizacja bêdzie uzale¿niona
od œrodków finansowych w bud¿ecie
gminy w przysz³ych latach. Projekt lapidarium jest do wgl¹du w Urzêdzie
Miejskim p.48.
Bartek: Czy istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania zlotu samochodów ciê¿arowych? OdpowiedŸ: Jeœli wp³ynie do
mnie wniosek o zgodê na zorganizowanie zlotu ciê¿arówek, spe³niaj¹cy
wszystkie wymogi formalne dotycz¹ce
bezpieczeñstwa osób bior¹cych udzia³
w imprezie, to nie ma przeciwwskazañ
na zorganizowanie takiego zlotu.
Anita: Kiedy w Krotoszynie bêdzie jakiœ
konkurs wokalny dla dzieci. Moja córka ma 10 lat i kocha œpiewaæ. OdpowiedŸ: Na stronie internetowej miasta
znajduje siê Kalendarz imprez kulturalnych Miasta i Gminy Krotoszyn, w którym ujête s¹ równie¿ konkursy wokalne dla dzieci. O szczegó³y proszê pytaæ
organizatorów.
Krotoszynianin: Dlaczego rondo przy
ulicy Przemys³owej zosta³o oddane do
u¿ytku, a tu jak lampy nie œwieci³y, tak
nie œwiec¹. OdpowiedŸ: Lampy wchodzi³y w zakres budowy ronda realizowanej wspólnie przez GDDKiA i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Z naszych informacji wynika, ¿e stron¹ odpowiedzialn¹ za oœwietlenie ww. skrzy¿owania by³o Starostwo Powiatowe –
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krotoszynie.

fot. Izabela Bartoœ

Od kilku tygodni po drogach
naszej gminy kursują nowe autobusy krotoszyńskiego przewoźnika.13 grudnia 2010r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie
projektu pn. „Unowocześnienie
taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o.
poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II – Zakup nowego taboru w ramach miejskie-

Z pytañ do burmistrza

Nohel. Na wykonanie robót,
zgodnie z podpisaną umową, firma ma czas do 30 września
2013r. Przekazanie placu budowy wykonawcy odbędzie się 7
października br.
(mm)

Per³owe szlaki
Szlaki rowerowe „Wokół
Krotoszyna” oraz „Krotoszyńskie Dąbrowy” zostały laureatami plebiscytu Wielkie Odkrywanie Wielkopolski – Perły w Koronie 2011.
Uroczysta gala plebiscytu i
wręczenie nagród z udziałem
marszałka województwa odbędzie się 28 października o godz.
15.00 w poznańskim hotelu Mercure. Podczas gali wyświetlony
zostanie film poświęcony laureatom. Organizatorami plebi-

scytu były: dziennik „Głos Wielkopolski” i Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Celem plebiscytu jest wyłonienie przez
czytelników dziennika „Głos
Wielkopolski” najciekawszych
atrakcji turystycznych, bazy
noclegowej i gastronomicznej,
szlaków, wydarzeń promujących region oraz miejscowości
o najwyższych walorach turystycznych. Patronat nad plebiscytem objął marszałek Wielkopolski.
(red.)

Maciej: Czy gmina, czyli my podatnicy, ponieœliœmy koszty zwi¹zane z wystrojeniem ulic z okazji nawiedzenia obrazu? Jeœli gmina ponios³a koszty, to
chcia³bym uzyskaæ informacjê - zgodnie z Ustaw¹ o dostêpie do informacji
publicznych (Dz.U.01.112.1198 i zim.),
na jakiej podstawie prawnej gmina wy³o¿y³a pieni¹dze i w jakiej kwocie? OdpowiedŸ: Gmina nie ponosi³a ¿adnych
kosztów zwi¹zanych ze strojeniem ulic
na tê uroczystoœæ.
Rafa³: Czy zaplanowany na ten rok harmonogram budowy/remontu dróg w
Krotoszynie, których inwestorem jest
Miasto, zostanie dotrzymany? Jeœli nie,
to proszê o podanie przyczyn i które
ulice zostan¹ przesuniête w terminie (o
jaki czas)? OdpowiedŸ: Nie planujemy
obecnie przesuniêcia terminu zakoñczenia jakiejkolwiek inwestycji drogowej. Brakuje te¿ podstaw, aby twierdziæ,
¿e któraœ z nich jest zagro¿ona pod tym
wzglêdem.
Halina: Kiedy wreszcie bêdzie wykonany chodnik przy Pó³wiejskiej (po jednej stronie jest, po drugiej nie ma). P³acê regularnie (myœlê, ¿e s¹siedzi te¿)
podatek od nieruchomoœci i nie znam
powodu, dla którego przez ponad 20
lat nie zosta³o to wykonane. OdpowiedŸ: Pó³wiejska jest ulic¹ powiatow¹,
któr¹ w imieniu starosty zarz¹dza Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krotoszynie.
Swoje pytanie proszê skierowaæ do starosty lub dyrektora PZD.
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Pose³ - aktywny przedstawiciel

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.
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 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.
fot. archiwum

Co zalicza Pan do swoich parlamentarnych sukcesów?
- To przede wszystkim dwa
duże projekty, w które byłem bardzo 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

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
ponad sto kilkadziesiąt milionów
złotych 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.

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.

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.

Gdzie mogą się z Panem spotkać krotoszynianie?
- W biurze można mnie zastać

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

Œwiêto harcerzy
Pierwszy dzień poświecony był na grę dla drużyn harcerskich, której tematem
przewodnim był „Wehikuł
Czasu”. W drugim dniu nasze
zuchy uczestniczyły w grze
„W krainie bajek”, a harcerze
zorganizowali jarmark gier i
zabaw. Zlot jak co roku odbył
się na terenie stanicy „Buczyna – Helenopol” oraz w otaczającym ją kompleksie leśnym „Dąbrowy Krotoszyńskie.
Najważniejszym punktem
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tegorocznego zlotu był uroczysty apel, który odbył się na terenie stanicy o godzinie 13.00.
Na apel przybyli zaproszeni
goście: radny Sejmiku Wojewódzkiego Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś, zast. burmistrza
Ryszard Czuszke, naczelnik
wydziału promocji dr Jacek
Kępa, przew. Komisji Społecznej RM Krzysztof Manista, reprezentująca starostę Karolina Kluba oraz liczni sympatycy harcerstwa.

fot. Jacek Kêpa

W dniach 17 – 18 wrzeœnia 2011roku odby³ siê
Zlot Hufca Krotoszyn „Wehiku³ Czasu” inauguruj¹cy nowy rok harcerskiej dzia³alnoœci.

Podczas apelu nastąpiło wręczenie laski skautowej „Niezawodnemu Przyjacielowi”
krotoszyńskiego hufca, burmistrzowi Julianowi Joksiowi.
Burmistrz miasta od początku

lat dziewięćdziesiątych wspierał działalność harcerską w
Krotoszynie. W dużej mierze
dzięki jego osobistemu zaangażowaniu hufiec przetrwał i
rozwinął swoją działalność.

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.
(red.)
Dziękuję bardzo za to.

Wręczenia tego najwyższego
harcerskiego wyróżnienia
dokonał przedstawiciel GK
ZHP hm. Grzegorz Woźniak.
Była to również okazja do
wręczenia zasłużonym instruktorom hufca krzyży „Za
Zasługi dla ZHP”. Srebrny
Krzyż
otrzymali:
hm.
Agnieszka Gierłowska, hm.
Beata Antczak, hm. Krzysztof
Manista, hm. Wiesław Grobelny. Brązowym Krzyżem
wyróżniony został phm.
Paweł Gierłowski. Nagrodami
rzeczowymi wyróżniono szereg instruktorów i harcerzy,
przede wszystkim za organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z gminy Krotoszyn. Apel zakończyło wypuszczenie balonów z
życzeniami w przyszłość oraz
tradycyjny harcerski krąg.
phm. Piotr Rodak

www.is.krotoszyn.pl
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Podsumowanie
Wieloboju P³ywackiego
dzieci 10-letnich

XVI Bieg Soko³a
Kobierno, 25 wrzeœnia 2011

W biegu przedszkolaków brało
udział 76 uczestników.
Klasyfikacja trzech miejsc
1. Asia Owczarzak, 2. Jagoda
Ciesiak, 3. Antonina Ciesiak
1. Kacper Ciesiółka, 2. Kuba
Aleksandrzak, 3. Bartek Zmyślony
Klasyfikacja generalna szkół
podstawowych
1.SP nr 4 Krotoszyn 277pkt.
2. SP nr 8 Krotoszyn 200pkt.
3. SP Kobierno 179pkt.
4.SP Baszków 125pkt.
5.SP Roszki 77pkt.
6. SP Biadki 62pkt.
6. SP Orpiszew 62pkt.
7. SP Brzoza 50pkt.
7. SP Gorzupia 50pkt.
8. SP nr 7 w Krotoszynie 49pkt.
9. SP Lutogniew 47pkt.

10. SP Benice 44pkt.
11. SP Zduny 41pkt.
12. SP nr 3 Krotoszyn 29pkt.
13. SP Dąbrowa 25pkt.
14. SP Raszków 22pkt.
15. SP Rozdrażew 17pkt.
16. SP Nochowo 15pkt.
17. SP nr 1 Ostrów Wlkp. 13pkt.
18. SP Koźmin Wlkp. 12pkt.
19. Świnków 7pkt.
20. SP Suchy Las 2pkt.
21. SP Chwaliszew 1pkt.
Klasyfikacja generalna szkół
gimnazjalnych
1. Gimnazjum nr 2 Krotoszyn
217pkt.
2. Gimnazjum Racot 167pkt.
3. Gimnazjum nr 4 Krotoszyn
98pkt.
4. Gimnazjum nr 3 Krotoszyn
70pkt.
5. Gimnazjum Koźmin Wlkp.

28pkt.
6. Gimnazjum Nochowo 26pkt.
7. Gimnazjum nr 1 Raszków
12pkt.
8. Gimnazjum Orpiszew 9pkt.
9. Niepubliczne Gimnazjum w
Krotoszynie 6pkt.
Organizatorzy: Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Krotoszynie, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
Współorganizatorzy: Urząd
Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS w Krotoszynie, Szkoła
Podstawowa w Kobiernie, OSP w
Kobiernie, Sekcja Biegów Długodystansowych KS ”KROTOSZ”,
Ludowy Zespół Sportowy
„SOKÓŁ” w Kobiernie, Samorząd Wsi Kobierno.
(red.)

fot. archiwum

fot. Marcin Szyndrowski

29 wrzeœnia w Zespole Szkó³ nr 3 odby³o siê
podsumowanie Wieloboju P³ywackiego dzieci
10- letnich.

Z tej okazji w murach swojej starej szkoły gościł Andrzej
Olszewski, krotoszynianin,wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego oraz
członek Zarządu Polskiego
Związku Pływackiego.
Przypominamy, że podczas
czerwcowych Mistrzostw Wielkopolski w Wieloboju Pływackim
dzieci 10-letnich uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 i KS Krotosz
zdobyły 5 medali: dwa złote, dwa
srebrne i brązowy. Wyniki uzyskane przez młode pływaczki w
wieloboju stanowiły podstawę do
zajęcia bardzo dobrego miejsca w
rankingu mistrzostw Polski. Drużynowo dziewczyny zajęły IX

Gra warta œwieczki

Osiedlowy turniej futbolowy

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do
udzia³u w konkursie „Gra warta
œwieczki”.

Stu m³odych sportowców obojga p³ci walczy³o o puchary i nagrody w osiedlowym
turnieju pi³karskim.

Wyniki meczów
Dziewczęta III – IV: IVa – IVb/C 9:0
Dziewczęta V – VI: Va – VIa 0: 0 (rzuty
karne 0:3)
Chłopcy III – IV: FC KORCZAKA - Zenter
United 10:1
Chłopcy V – VI
Szyszaki Spółdzielczaki – FC Vd 5:0
Szyszek Team – FC Vd 12:0
FC Vd - Vc 2:0
Szyszek Team - Królewscy Team 1:0
Szyszaki Spółdzielczaki – Vc 7:0
Królewscy Team - Vc 5:0
FC Vd - Szyszek Team 0:5

Szyszaki Spółdzielczaki - Królewscy Team 4:0
Szyszaki Spółdzielczaki - Szyszek Team 2:0
FC Vd - Królewscy Team 2: 4
Wyniki końcowe, kategoria
chłopcy V – VI
I miejsce – Szyszaki Spółdzielczaki
II miejsce – Szyszek Team
III miejsce – Królewscy Team
Najlepszy strzelec
III – IV: Zuzanna Łęcka, Bartosz Cieślak
V – VI: Aleksandra Kołomyjec, Krzysztof Dymarski
Najlepszy bramkarz
III – IV: Kornelia Kaczmarek, Kacper Talaga
V – VI: Ariadna Bystrowska, Bartosz
Majchszak
Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

fot. archiwum

23 września w godzinach popołudniowych na boiskach Szkoły Podstawowej
nr 8 oraz Gimnazjum nr 4 Rada Osiedla
nr 5 przeprowadziła IV Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej. W turnieju udział wzięło 63 młodych piłkarzy i 37 piłkarek. Mecze były rozgrywane w kategorii klasy III
– IV oraz klasy V – VI szkoły podstawowej.

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody rzeczowe oraz
złote, srebrne i brązowe medale. Najlepsi bramkarze oraz strzelcy otrzymali statuetki ufundowane i wręczone przez radnych Romana Olejnika i Grzegorza
Majchszaka. Rada Osiedla nr 5 składa
serdeczne podziękowania firmom oraz
osobom prywatnym, które udzieliły pomocy w organizacji turnieju.
Wiesław Sołtysiak (red.)

miejsce, ustępując drużynom z
Bydgoszczy, Gdańska, Warszawy....(sklasyfikowano 155 drużyn
klubowych). Indywidualnie Wiktoria Mielcarek zajęła X miejsce(sklasyfikowano 590 dziewcząt).
Pamiątkowy medal dla Wiktorii oraz statuetki dla Julii Rozum,
Moniki Jadczak i Zofii Mielcarek
wręczył przedstawiciel Polskiego
Związku Pływackiego, wiceprezes WOZP Andrzej Olszewski.
Okolicznościowe upominki
zdolnym pływaczkom wręczyli
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Sławomira Kalak oraz prezes KS
Krotosz Włodzimierz Figaj.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie wzoru świec, wyróżniających się pod
względem designu i formy. Propozycje muszą nawiązywać do Wielkopolski z uwagi na fakt, że po
wdrożeniu do produkcji będą artykułem promocyjnym regionu. Konkurs ma charakter otwarty.
Za najbardziej kreatywne pomysły przewidziano
nagrody pieniężne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie "Formularza zgłoszeniowego" i złożenie
go wraz z dokumentacją konkursową osobiście lub
drogą pocztową, w terminie do 15 października
2011 roku do godziny 15.30, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
ul. Przemysłowa 46
61-541 Poznań
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 658-07-34, e-mail: beata.zagrodzka-blok@umww.pl .
(red.)
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Œwiêto bibliotekarzy

Choæ pierwszy dzwonek ju¿ dawno oznajmi³ rozpoczêcie nowego roku
szkolnego, wielu z nas nie potrafi wakacyjnych wspomnieñ wci¹¿ jeszcze od³o¿yæ do albumów z fotografiami.

W dniu 17 wrzeœnia 2011r. bibliotekarze z
Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera wziêli udzia³ w VIII Patronalnym
Œwiêcie Bibliotekarzy Wielkopolskich.

cych w mazurskich lasach zwierząt, a na zakończenie zwiedzić
indiańską wioskę. Kolonią „Plecak Pełen Przygód” kierowała
dhna Joanna Tomaszewska, a
funkcję wychowawców pełnili
dhna Patrycja Przywarta oraz dh
Przemysław Tomaszewski – instruktorzy ZHP.
W tym samym czasie na obóz
wyruszyli harcerze. Tym razem
był on zorganizowany w zagubionej wśród lasów koło Wolsztyna
miejscowości Wilcze. Obóz był dla
harcerzy przede wszystkim podsumowaniem całorocznej pracy
organizacyjnej, sprawdzeniem
wiedzy i umiejętności. Położenie
wśród lasów i jezior sprzyjało
wędrówkom, poznawaniu rodzimej przyrody i wypoczynkowi nad
wodą. Pogoda, choć kapryśna,
sprzyjała kąpielom w jeziorze,
plażowaniu i poznawaniu okolicy. Wykonane własnoręcznie
przez naszych harcerzy z drewna elementy wystroju obozu oraz
prycze i półki na rzeczy budziły
prawdziwy podziw odwiedzających osób. Czternaście dni w Wilczu to była prawdziwa harcerska
przygoda. Pieczę nad bezpieczeństwem harcerek i harcerzy sprawował zespół instruktorów ZHP:
Anna Młynarczyk, Katarzyna
Guziak, Natalia Olszewska, Aleksander Gierłowski i Wojciech
Konrady.
W sierpniu na szlak wyruszyli
Wędrownicy, najstarsza grupa
wiekowa harcerzy. Dzięki ścisłej

współpracy hufca ze Stowarzyszeniem „Twoja Alternatywa”
kierowanym przez hm. Krzysztofa Manistę przez dwa tygodnie
przemierzali oni góry Słowacji.
Organizowane były również dwu, trzydniowe biwaki w okolicach
naszego miasta.
W organizacji wszystkich
tych form głównym sojusznikiem
Hufca ZHP był samorząd gminy
Krotoszyna. Wsparcia harcerzom
udzieliły również władze powiatu oraz gmina Kobylin. Dziękujemy.
Ostatnim akordem harcerskiego lata będzie Zlot Hufca pod
nazwą „Wehikuł Czasu”. Harcerze krotoszyńskiego hufca spotkają się w dniach 17 – 18 września się na terenie leśniczówki
„Buczyna – Helenopol” żeby rozpocząć kolejny rok działalności.
Szczególnie ważnym elementem
tego zlotu będzie apel, podczas
którego burmistrzowi Krotoszyna Julianowi Joksiowi zostanie
wręczona skautowa laska „Niezawodnemu Przyjacielowi”, najwyższe wyróżnienie Związku
Harcerstwa Polskiego przyznawane osobom niezrzeszonym.
Wręczenia dokona przedstawiciel
Głównej Kwatery ZHP. To wyraz
wdzięczności harcerskich środowisk za długoletnią, owocna
współpracę i wszechstronne poparcie. A do kolejnego „Harcerskiego Lata” już tylko 10 miesięcy.
Phm. Piotr Rodak

29 września obchodzony
jest Dzień Głośnego Czytania,
ogłoszony przez Polską Izbę
Książki po raz pierwszy w
2001 roku.
Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera już po raz trzeci przygotowała spotkanie, podczas
którego zaproszeni goście
oraz bibliotekarze czytali głośno dzieciom bajki. Dzieci wysłuchały bajek w wykonaniu
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pani Elżbiety Gasztki, prezes
Stowarzyszenia Razem, pani
Heleny Klaus, członkini tego
stowarzyszenia, oraz pani Beaty Waleńskiej, naszej bibliotekarki.
Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zagadki i dopasowywały różnego rodzaju rekwizyty do bajek, z których mogłyby
pochodzić. Na zakończenie
otrzymały słodycze i zakładki.
Marlena Nabzdyk

fot. Anna Sobczak

Dzieñ z bajk¹

Święto swojego patrona, którym jest św. Wawrzyniec, wielkopolscy bibliotekarze spędzili w
Poznaniu. Spotkanie rozpoczęła
msza święta w intencji bibliotekarzy, która odbyła się w kościele Wszystkich Świętych. Następnie odbył się spacer z przewodnikiem na trasie: ul. Grobla, stare koryto Warty (dawny most),
ulica Garbary (skrzyżowanie) w
kierunku Stawnej (na rogu Estkowskiego i Małe Garbary), dalej ulica Stawna.
Bibliotekarze mieli okazję zobaczyć synagogę w gminie
żydowskiej. Następnie przeszli
przez Wolenicę przy synagodze

i udali się kierunku wzgórza św.
Wojciecha. Duże zainteresowanie wzbudziło zwiedzanie klasztoru Karmelitów Bosych, a także kościół św. Wojciecha. Cała
grupa odwiedziła również Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.
Przechadzka ukazała bibliotekarzom Poznań jako mozaikę architektury, kultury i mentalności
jego mieszkańców od XIII – XIX
w. Spotkanie pokazało również
niezwykły klimat tego miasta,
stanowiącego europejskie dziedzictwo. W spotkaniu wzięło
udział 200 bibliotekarzy z całej
Wielkopolski.
Marlena Nabzdyk

Zapasy w Miliczu
W dniach 16 i 17 wrzeœnia odby³ siê w Miliczu XVI Ogólnopolski Turniej UKS M³odzików i
M³odziczek w zapasach im. Z. Rokity.

fot. archiwum

Dla krotoszyńskich harcerzy
to lato było pełne przygód. W ramach „Harcerskiej Akcji Letniej”
Komenda Hufca ZHP Krotoszyn
zapewniła wakacyjny wypoczynek ponad 170 zuchom, harcerzom i dzieciom niezrzeszonym z
terenu Gminy Krotoszyn. Zrealizowano cztery podstawowe formy wypoczynku dopasowane
programowo do grup wiekowych.
Już w pierwszym tygodniu
wakacji zorganizowany został
„Zielony Biwak” dla dzieci z wiejskich środowisk Gminy. W ramach pięciodniowego biwaku
dzieci ze szkół w Benicach i Orpiszewie miały możliwość poznania harcerskiego stylu życia. Spanie pod namiotami, liczne zabawy, poznawanie lasu i nabywanie
umiejętności, z którymi każdy
harcerz jest za pan brat, sprawiło im ogromna frajdę. Realizację
projektu finansowanego z funduszy Gminy Krotoszyn zapewniły
harcerki z 24 Drużyny Harcerek
im. Króla Bolesława Chrobrego
oraz harcerze z 13 Drużyny Wędrowniczej „Bądź Gotów”. Nad
bezpieczeństwem uczestników
czuwali doświadczeni wychowawcy: Aleksander Gierłowski,
Anna Młynarczyk i Katarzyna
Nowaczyńska. To był bez wątpienia udany początek wakacji.
W lipcu po przygodę wyruszyły zuch i harcerze naszego hufca. Najmłodsza grupa wiekowa,
zuchy, udała się do przepięknie
położonej nad jednym z mazurskich jezior Żabinki koło Giżycka. Przez dziesięć dni kolonii
dzieci miały do dyspozycji doskonale wyposażony ośrodek ze
sprzętem pływający, plażą, placami zabaw, kompleksem sportowym, salami gier i szeregiem innych atrakcji. Podczas wycieczek
zwiedziły miedzy innymi „Twierdzę Bayon”, pokrzyżacki zamek,
wojenną kwaterę Hitlera „Wilczy
Szaniec’. Najwięcej wrażeń dostarczyły jednak przejażdżki motorówkami oraz udział w „Safari”. Podczas tej ostatniej formy
dzieci mogły niemal dotknąć żyją-

fot. archiwum

Harcerskie lato

Zawodnicy Ceramika okazali się tam bezkonkurencyjni, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej, z olbrzymią
przewagą nad "Slavia" Ruda
Śląska. Pierwsze miejsca zdobyli Setecki Miłosz (66 kg), Setecki Dawid (73 kg) i Całujek
Miłosz (85 kg). Drugie: Strasburger Jakub (73 kg) i Brylew-

ski Jakub (100 kg). Trzecie: Bochyński Rafał (35 kg), Górny
Krystian (47), Kowalski Łukasz
(47), Kryjom Bartosz (53) i Mokracki Michał (59).
Trochę słabiej wypadły
dziewczyny, zajmując V miejsce
drużynowo. Najwyżej uplasowała się Kryś Urszula, która zaję(rafpat)
ła II miejsce (62 kg).

www.is.krotoszyn.pl
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O bezpiecznej drodze
do szko³y

„Askalon” w Krotoszynie
Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e w lipcu tego roku osobowoœæ
prawn¹ uzyska³o „ASKALON” Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
Ziemi Krotoszyñskiej.
d) Wspieranie organizacji
harcerskich w ramach zawartych porozumień w działaniach na rzecz wychowania
dzieci i młodzieży.
Członkami – założycielami stowarzyszenia są przede
wszystkim instruktorzy ZHP
oraz osoby dorosłe, byli harcerze i sympatycy harcerstwa. Stowarzyszenie pragnie skupiać w swoich szeregach osoby, którym bliski jest
harcerski system wychowania dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności, służby i patriotyzmu.
Prezesem stowarzyszenia
została Beata Antczak, czynna instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni, na co
dzień doświadczona pedagog
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Baszkowie. Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem chce przede wszystkim
wszechstronnie wspierać

rozwój harcerstwa na Ziemi
Krotoszyńskiej i będzie darzyć do tego, by sprawdzona
i skuteczna „metoda harcerska” była częściej niż obecnie wykorzystywana w procesie wychowania młodzieży.
Ważnym kierunkiem działania we współczesnej rzeczywistości jest zapewnienie
jednostkom harcerskim materialnych i finansowych podstaw funkcjonowania. Stowarzyszenie pragnie pozyskiwać na ten cel środki ze
źródeł zewnętrznych w ramach różnorodnych programów, konkursów a także od
prywatnych darczyńców. Zapraszamy do współpracy byłych harcerzy i instruktorów
oraz wszystkich, którzy
pragną wspierać działania
na rzecz wychowania dzieci
i młodzieży.

Place dla maluchów na wsiach

Remont starych i zakup
nowych urządzeń zabawowych dla Wielowsi był możliwy dzięki dofinansowaniu z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013. Gmina
Krotoszyn złożyła wniosek o
dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wiel-

fot. Sebastian Ludwiczak (x2)

Zakoñczy³y siê prace
modernizacyjne na
placu zabaw w Wielowsi oraz budowa
podobnego obiektu w
Unis³awiu.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Stowarzyszenie zostało
założone 20 kwietnia 2011
roku w przeddzień święta patrona skautingu i harcerstwa
św. Jerzego. Ponieważ cele i
kierunki działania Stowarzyszenia w pełni są zgodne z
ideami tych organizacji przyjęto nazwę związana z tradycją św. Jerzego.
Ujętymi w statucie celami
Stowarzyszenia są:
a) stwarzanie warunków do
wszechstronnego rozwoju
młodzieży w duchu ideałów
harcerstwa i skautingu oraz
wspieranie osób zajmujących
się działaniami wychowawczymi w oparciu o tzw. „metodę harcerską”.
b) Propagowanie ideałów
harcerstwa i skautingu w
środowisku działania.
c) Tworzenie w społeczności
lokalnej przyjaznej atmosfery dla działalności harcerstwa.

Krotoszyñska Stra¿ Miejska aktywnie
uczestniczy w akcji „Bezpieczna droga do
szko³y”.

Wrzesień jest miesiącem, w
którym strażniczki Monika Wasielewska i Dorota Ciesiak
wspólnie z dzielnicowymi odwiedzają pierwszoklasistów w
szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Mundurowi tłumaczą najmłodszym, jak należy zachować się w drodze do szkoły i
przekazują podstawowe zasady bezpieczeństwa.
- Bardzo pomocne podczas
tych odwiedzin są kolorowe
plansze, które zakupiliśmy na
potrzeby tego typu akcji już kilka lat temu. Dziecku łatwiej
przyswoić i zrozumieć pewne
sprawy, kiedy pokazujemy je

na rysunkach - mówi Monika
Wasielewska, zastępca komendanta krotoszyńskiej Straży
Miejskiej.
Na zakończenie spotkania
pierwszoklasiści otrzymują
plany lekcji i specjalny odblask,
który można przyczepić do tornistra.
Uczestnicy programu „Bezpieczna droga do szkoły”: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, gminy: Krotoszyn, Koźmin
Wlkp., Kobylin, Rozdrażew,
Zduny, Sulmierzyce, Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie, Straż Miejska w Krotoszynie oraz HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
(mm)

Kubki i d³ugopisy rozdane
kopolski”.
Plac do zabaw na świeżym
powietrzu dla młodych mieszkańców Unisławia jest efektem udanego wniosku złożonego w ramach I edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wniosek – przygotowany przez mieszkańców
zrzeszonych w Grupie Odnowy Wsi Unisław – zajął drugie
miejsce i uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji. Poza tym unisławianie pamiętali o swoich
pociechach i co roku przeznaczali cześć funduszu sołeckiego na zakup urządzeń. (seb)

W ramach promocji projektu „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie” Urząd Miejski
w Krotoszynie przygotował
materiały promocyjne w postaci kubków i długopisów.
Umieszczono na nich obowiązkowe znaki graficzne i nazwę
projektu.
W pierwszej kolejności kubki i długopisy przekazano
uczniom i pracownikom szkoły. 8 września przedstawiciele
Urzędu Miejskiego realizujący
ten projekt: naczelnik Wydz.
Inwestycji i Rozwoju Andrzej
Kaik, jego zastępca Jerzy Fiedorowicz oraz Dorota Łagocka

i Małgorzata Wójcik, wspólnie
z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 Ireneuszem Nowakiem i zast. dyrektora Dorotą
Rutkowską rozdali materiały
promocyjne dzieciom.
Na zakres robót związany
z termomodernizacją obydwu
budynków szkoły otrzymano
środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w
ramach Priorytetu III Działanie
3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na termomo(um)
dernizację obiektów.
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„Fryderyk Chopin”
wyp³yn¹³

Zjazd OSP

fot. Jacek Kêpa

15 wrzeœnia odby³ siê X Zjazd Zwyczajny Oddzia³u Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Krotoszynie.

szyn Cerabud.
Złoty medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymali także:
- Wojciech Kasprowicz, komendant
Powiatowy Policji w Krotoszynie
- Grzegorz Galicki, skarbnik gminy Krotoszyn
- Marek Karolczak, prezes OSP
Cerabud SA Krotoszyn
- Urszula Tomaszewska, sekretarz
gminy Krotoszyn
- Ireneusz Rogaczewski, prezes
OSP Benice
- dh Mateusz Poczta, OSP Roszki
- Tadeusz Kaczmarek, były prezes
OSP Biadki

Brązowe medale "Za Zasługi dla
Pożarnictwa" otrzymali:
- Ryszard Czuszke, zast. burmistrza Krotoszyna
- Dariusz Jakubowski, działacz z
ZT Teomina SA
- Mirosława Kowal, naczelnik WSO
UM w Krotoszynie
- Franciszek Marszałek, dyr. Depart. Inżynierii Miejskiej UM w
Krotoszynie
- Rafał Judkowiak, prezes OSP
Wielowieś
- Waldemar Wujczyk, komendant
SM w Krotoszynie
- ks. Adam Mod1iński, proboszcz
Parafii św. Jana Chrzciciela
- Michał Kurek, naczelnik WGKiOŚ
UM w Krotoszynie
- Andrzej Kaik, naczelnik WIiR UM
w Krotoszynie
- Urszula Sobierajska, pracownik
Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
- Jan Zych, radny RM w Krotoszynie i członek OSP Benice.

Srebrne medale "Za Zasługi
dla Pożarnictwa" otrzymali:
- Zofia Jamka, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Krotoszynie
-Karol Budzyński, naczelnik
WPiRD KPP Krotoszyn
- dh Adam Majchrzak, prezes OSP
Krotoszyn II
- dh Grzegorz Zielonka, były prezes OSP Wielowies
- Sławomir Szczepańsk, prezes ZT
Teomina SA
- Krzysztof Kaczmarek, były dyrektor Oddziału PZU w Krotoszynie
- dh Jerzy Maciejczak, były prezes

fot. Monika Menzfeld-Czubak

OSP w Kobiernie
- Krzysztof Ludwiczak, prezes GS
Krotoszyn
- dh Zygmunt Ziembiński - OSP
Krotoszyn II.

23 wrzeœnia w auli Gimnazjum nr 2 odby³o siê uroczyste wrêczenie Stypendiów
Burmistrza Krotoszyna uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów. Podczas
uroczystoœci goœcie obejrzeli zabawny program artystyczny przygotowany
przez uczniów SP 4 pod okiem polonistki Hanny Sztuki. Lista stypendystów
dostêpna na stronie www.krotoszyn.pl

Znowu w szkole

Mirosława Kowal

fot. Izabela Bartoœ

Pamiêæ o historii
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Szczeciński, wokół wyspy Rugia,
poprzez Kanał Kiloński na Morze
Północne i dalej Kanałem La
Manche do Falmouth – portu, do
którego Chopin był zholowany po
stracie masztów (październik
2010) i w którym żaglowiec był
remontowany do czerwca 2011.
Kolejne etapy: docelowo przez
Ocean Atlantycki na Karaiby, po
drodze: Wyspy Kanaryjskie, Madera, Wyspy Zielonego Przylądka
Na żaglowcu od pierwszego
dnia rejsu rozpoczęła się nauka
wg programu klasy III gimnazjum. Każdego dnia młodzież ma
5 godzin lekcyjnych do południa,
po południu nauka indywidualna,
przerwy na alarmy do żagli (cała
załoga wychodzi na pokład i na
reje). Lekcje są prowadzone podczas rejsu, postoje w portach to
czas wolny dla młodzieży przeznaczony na odpoczynek i zwie(jakep,edypa)
dzanie.

1 września obchodziliśmy
72. rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Z tej okazji władze samorządowe, organizacje kombatanckie oraz młodzież złożyli
wiązanki kwiatów w lokalnych
miejscach pamięci: pod pomnikami i tablicami.
O godz. 11.00 w kościele bł.
bpa Michała Kozala odbyła się
uroczysta msza św. z okazji 72.
rocznicy wybuchu wojny oraz
w intencji krotoszyńskiej
(eliz)
oświaty.

fot. Izabela Bartoœ

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gminnych
jednostek OSP oraz OSP z Sulmierzyc. Obecny był również wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego Jan Solak. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś, burmistrz
Sulmierzyc Piotr Kaszkowiak oraz
reprezentanci krotoszyńskiego
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
Podczas X Zjazdu wybrane zostały nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krotoszynie, na których czele stanął ponownie druh Jerzy Kalak. Wręczone zostały także odznaczenia. Medalem honorowym im. Bolesława
Chomicza odznaczony został Bronisław Kaczmarek Prezes OSP Lutogniew.
Po raz drugi złotym medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali:
- dh Józef Skrzypczak - OSP Krotoszyn II
- dh Andrzej Krawczyk - OSP Krotoszyn II
- dh Andrzej Skrobisz - OSP Krotoszyn II
- dh Leszek Bieliński - OSP Kroto-

8 września br. burmistrz Krotoszyna spotkał się z uczennicą
Gimnazjum nr 4 Katarzyną Patryniak, która w połowie września z
kilkudziesięcioma koleżankami i
kolegami na pokładzie żaglowca
„Fryderyk Chopin” wyruszyła w
rejs na Małe Antyle. Rejs zorganizowała fundacja Szkoła pod
Żaglami kapitana Krzysztofa
Baranowskiego. Jest on kontynuacją rejsu przerwanego w ubiegłym roku z powodu uszkodzeń
statku dokonanych przez sztorm
szalejący na Atlantyku.
Kasia w dzień wypłynięcia
żaglowca miała całodzienną służbę w kambuzie (codziennie trzy
osoby z załogi pomagają w przygotowywaniu posiłków). Tylko na
chwilkę, tuż przed porannym apelem, zeszła na brzeg, by pożegnać
się z rodzicami.
Trasa rejsu
Etap I do portu Falmouth w Kornwalii (Anglia): przez Zalew

Oficjalna inauguracja roku
szkolnego w naszej gminie z
udziałem władz miejskich i zaproszonych gości odbyła się tym
razem w Zespole Szkół nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi. Uroczystość rozpoczęła się o godz.
12.00. Wszystkich obecnych powitał dyrektor placówki Zbigniew Kurzawa. O randze szkolnej nauki, potrzebie doskonalenia się i zdobywania wiedzy w
krótkich wystąpieniach mówili

burmistrz Julian Jokś oraz poseł
Maciej Orzechowski. Oboje
życzyli też uczniom sukcesów w
nowym roku szkolnym. Burmistrz wraz z zastępcą Ryszardem Czuszkem powierzył oficjalnie dyrektorowi Kurzawie obowiązki dyrektorskie na kolejną
kadencję. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli uatrakcyjnili
spotkanie występem chóru i inscenizacją teatralną.
(eliz)

