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Jest to  najwyższe odzna-
czenie przyznawane przez
Ministra Edukacji Narodo-
wej.

Odznaczenie krotoszyń-
skiemu wiceburmistrzowi
wręczyła Małgorzata Ka-
sprzycka, dyrektor kaliskie-
go Wydziału Nadzoru Peda-
gogicznego Kuratorium
Oświaty w Poznaniu.  Deko-
racja odbyła się 14 paździer-
nika podczas obchodów  miej-
sko-gminnego Dnia Edukacji
Narodowej.                       (mm)

Medal dla wiceburmistrza

Podczas  uroczystoœci Dnia Edukacji Narodo-
wej nowo mianowani nauczyciele  z³o¿yli œlu-
bowanie. Czyt. s.4
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5 października w Cristalu krotoszyńscy seniorzy świętowali Świa-
towy Dzień Inwalidy i Międzynarodowy Dzień Seniora. Spotkanie zor-
ganizował Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Marian Skotarek, przewodniczący Zarządu, podziękował
wszystkim za działania podejmowane na rzecz najstarszych mieszkań-
ców. Osobom angażującym się w rozwiązywanie trudnych sytuacji eme-
rytów, rencistów i inwalidów oraz wspomagającym organizowanie ich
spotkań organizatorzy wręczyli dyplomy z podziękowaniami. Goście
przekazali na ręce Mariana Skotarka kwiaty i gratulacje dla seniorów
z okazji ich święta.                                                                               (eliz)

Ryszard Czuszke, zastêpca burmistrza Krotoszyna, zosta³ uhonoro-
wany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wieloletni¹ dzia³al-
noœæ i zaanga¿owanie w rozwój sytemu edukacji w mieœcie i gmi-
nie Krotoszyn.

Seniorzy œwiêtowali
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Emerytów i zaproszonych goœci powita³ Marian Skotarek.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Klub mi³oœników i pasjonatów fo-
tografii „Blenda”, dzia³aj¹cy przy
Krotoszyñskim Oœrodku Kultury,
zaprasza na spotkania w pi¹tki o
godz. 18.00 w pracowni fotogra-
ficznej KOK-u. Informacji pod nu-
merem tel. kom. 502 515 280
udziela instruktor Marcin Pawlik.
Aktualnoœci klubowe na stronie
http://foto-blenda.blogspot.com/

Do 31 paŸdziernika czynne s¹ w
Muzeum Regionalnym dwie wy-
stawy tematycznie zwi¹zane z
wojn¹: „Najdzielniejszy z dziel-
nych... 56 Pu³k Piechoty Wielko-
polskiej w wojnie obronnej Pol-
ski we wrzeœniu 1939” oraz „Z
pól bitewnych II wojny œwiato-
wej”.

10 listopada obchodziæ bêdziemy
w Krotoszynie 91. rocznicê od-
zyskania niepodleg³oœci. O godz.
18.00 z³o¿one zostan¹ wi¹zanki
kwiatów pod pomnikami Wolno-
œci oraz Powstañców Wielkopol-
skich, o 18.30 w koœciele œœ. Pio-
tra i Paw³a odbêdzie siê msza w
intencji Ojczyzny.

Muzeum Regionalne og³asza
konkurs na szopkê bo¿onarodze-
niow¹. Do uczestnictwa zaprasza
m³odych twórców od wieku
przedszkolnego (5 lat) do matu-
ralnego - w³asnorêcznie wykona-
ne makiety bêd¹ oceniane w piê-
ciu kategoriach wiekowych. Pra-
ce nale¿y dostarczyæ do 4 grud-
nia. Wspó³organizatorami kon-
kursu s¹: Krotoszyñski Oœrodek
Kultury, Urz¹d Miejski, Starostwo
Powiatowe oraz dyrektorzy szkó³.
Bli¿sze informacje tel. 062/ 722
61 47.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

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 35 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy          (62)   725   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Grupa wokalno – instrumentalna
„Ekipa z Czerwonego D¿ipa” dzia³aj¹-
ca przy Zespole Szkó³ w Orpiszewie re-
prezentowa³a Gminê Krotoszyn na „III
Zlocie Mi³oœników Twórczoœci Marka
Grechuty”. Zlot odby³ siê 10 paŸdzier-

„Ekipa...” w Szklarskiej Porêbie
„Ekipa z Czerwonego D¿ipa” na III Zlocie Mi³o-
œników Twórczoœci Marka Grechuty w Szklar-
skiej Porêbie.

nika w Szklarskiej Porêbie. Organiza-
torami Zlotu s¹ Fundacja Barbary Ro-
maniszyn „Marek = Nadzieja”, Bur-
mistrz Szklarskiej Porêby, Miasto
Szklarska Porêba.

Tegoroczny Zlot mia³ formê trzech

koncertów. Organizatorzy zaprosili do
wystêpu troje wykonawców - Jerzego
Filara (dawniej „Nasza Basia Kochana),
Aleksandrê Kie³b (niegdyœ „Stare Do-
bre Ma³¿eñstwo”) oraz ... „Ekipê z
Czerwonego D¿ipa”. Fantastyczny, pra-
wie trzygodzinny koncert „EzCD” mia³
miejsce w znanym w po³udniowej Pol-
sce klubie muzycznym „Jazgot”. Dla
nadkompletu ¿ywio³owo reaguj¹cej
publicznoœci m³odzi wykonawcy za-
œpiewali ponad trzydzieœci piosenek z
repertuaru Marka Grechuty, Elzbiety
Adamiak, Wolnej Grupy Bukowina,
Czes³awa Niemena. Zabrzmia³y te¿
œwiatowe covery z repertuaru min .
„Earth, Wind & Fire”, “Chicago” czy
Machaela Jacksona. Pojawi³y siê te¿
kompozycje autorskie – czêsto tema-
tycznie zwi¹zane z naszym miastem.

„Ekpa z Czerwonego D¿ipa” po-
wsta³a po „II Wielkopolskim Przegl¹-
dzie Twórczoœci Marka Grechuty-Orpi-
szew 2008” . Pomys³odawc¹ za³o¿e-
nia grupy by³ Stanis³aw Szel¹gowski
– nauczyciel muzyki w ZS w Orpisze-
wie. Projekt spotka³ siê z fantastycz-
nym przyjêciem Beaty Molendy – dy-
rektorem tej¿e placówki i ...”Ekipa......”
ruszy³a. „Ekipa z Czerwonego D¿ipa”
to szeœcioro m³odych (oraz jeden nie-

co starszy) ludzi kochaj¹cych muzy-
kê. Uczêszczaj¹ do ró¿nych szkó³, ale
niezmiennie od grudnia 2008 spoty-
kaj¹ siê w pi¹tki i soboty w Orpisze-
wie.

W sk³ad grupy wchodz¹:
Ania Skrzypczak – œpiew, flet boczny 
- Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Ni-
cola  Zaradna -  œpiew, skrzypce -
PSM  II stopnia w Poznaniu, Mateusz
Keller -  œpiew, gitara klasyczna – I LO
w Krotoszynie, Janek Jakubek -  œpiew
-  Gimnazjum w Orpiszewie, Mi³osz Er-
tel - œpiew - Gimnazjum w Orpiszewie,
Piotr Hoffmann - œpiew, saksofon -
Gimnazjum nr 4  w Krotoszynie, Sta-
nis³aw Szel¹gowski – œpiew, gitara,
kierownictwo muzyczne. W Szklarskiej
Porêbie zaœpiewa³y równie¿ goœcinnie
Dominika Ka¿mierczak oraz Weronika
Ertel.

Zespó³ bardzo serdecznie dziêkuje
Urzêdowi Miejskiemu w Krotoszynie,
Radzie Rodziców Zespo³u Szkó³ w Orpi-
szewie oraz Radzie Rodziców Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie za duchowe i finanso-
we wsparcie wyjazdu do Szklarskiej Po-
rêby. „Ekipie z Czerwonego D¿ipa” ¿yczy-
my powodzenia... i niech rozs³awiaj¹ Kro-
toszyn na wielu jeszcze muzycznych wy-
darzeniach!                                     (stan)

13 paŸdziernika Krotoszyñska Bi-
blioteka Publiczna zorganizowa³a spo-
tkanie autorskie z Eliza Piotrowsk¹ –
popularn¹ autork¹ i ilustratork¹ ksi¹-
¿ek dla dzieci.

Eliza Piotrowska ukoñczy³a histo-
riê sztuki na Uniwersytecie Poznañ-
skim oraz studia na Uniwersytecie La
Sapienza w Rzymie. Jest pracowni-
kiem Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, t³umaczy z jêzyka w³oskiego,
wspó³pracuje z Misiem i Œwierszczy-
kiem. Jest laureatk¹ kilku nagród lite-
rackich: „Filipiki”, Ogólnopolskiego
Konkursu im. Agnieszki Bartel oraz
telewizyjnego programu 5-10-15. Au-
torka m.in. „Bajki o czasie”, „Cioci Ja-
dzi”, „To miasto nazywa siê Rzym” i

wiele innych.
Na spotkanie przysz³o 165 osób ze

szkó³ podstawowych nr 4 i 8 kl. III.
Autorka w trakcie spotkania zaprezen-
towa³a swoje ksi¹¿ki, nauczy³a kilku
zwrotów w jêzyku w³oskim, a tak¿e opo-
wiedzia³a im o Rzymie, w którym obec-
nie mieszka. Pani Eliza równie¿ czyta³a
fragmenty swoich ksi¹¿ek, podczas
spotkania najaktywniejsi uczestnicy
otrzymali zak³adki, a tak¿e ksi¹¿eczki
ufundowane przez Wydawnictwo „Me-
dia Rodzina”. Na zakoñczenie dzieci
zadawa³y mnóstwo pytañ dotycz¹cych
twórczoœci oraz ¿ycia osobistego. Au-
torka zachêci³a dzieci do czytania ksi¹-
¿ek, a tak¿e do wypo¿yczania swoich
ksi¹¿ek w bibliotece.                   (kbp)

Na czym polega tolerancja od-
miennoœci drugiego cz³owieka? Czy
wierzymy w to, ¿e ludzie z marginesu
spo³ecznego mog¹ byæ szlachetni? Jak
postêpuj¹ wobec innych osoby poni-
¿ane?

Rozwa¿ania na takie i podobne te-
maty prowadzi³ 13 paŸdziernika w bi-
bliotece krotoszyñskiej - podczas spo-
tkania z uczniami szkó³ ponadgimna-
zjalnych - krytyk literacki, prof. Piotr
Œliwiñski.

Kampania Bia³a Wst¹¿ka w stolicy
Wielkopolski - u wojewody oraz mar-
sza³ka. W czwartek 8 paŸdziernika w
Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu
odby³a siê konferencja prasowa doty-
cz¹ca realizowanej w naszym powie-
cie kampanii „Bia³a wst¹¿ka” pod ha-
s³em „Wiêcej mocy bez przemocy”.
Realizatorzy kampanii: dyr. Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie An-
drzej Piotrowski, kier. Zespo³u Inter-
wencji Kryzysowej Tadeusz Ciesió³ka,
ped. Specjalistycznego Oœrodka
Wsparcia w Zdunach Agata Szustak i
Anna Rowicka zostali przyjêci przez
wojewodê wielkopolskiego Piotra Flor-
ka oraz marsza³ka Marka WoŸniaka.
Dyrektor Andrzej Piotrowski zapozna³
wszystkich zebranych z ide¹ kampanii
i inspiracjami, jakie spowodowa³y, i¿
ruszy³a ona w naszym powiecie.

Pisarka w bibliotece

Profesor o literaturze
Goœæ, na co dzieñ wyk³adowca na

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,
przedstawi³ m³odzie¿y w ciekawy spo-
sób kilka wspó³czesnych pozycji lite-
rackich. Na ich przyk³adzie omawia³
ludzkie zachowania, zachêca³ tak¿e do
siêgania po te ksi¹¿ki.

Organizatorami wizyty krytyka li-
terackiego w Krotoszynie by³y Kroto-
szyñska Biblioteka Publiczna i Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna.

(eliz)

Docenili Bia³¹ Wst¹¿kê
Przedstawi³ zrealizowane  zadania i po-
informowa³ o zbli¿aj¹cej siê konferen-
cji podsumowuj¹cej. Wojewoda oraz
marsza³ek zadeklarowali swoje popar-
cie dla kampanii i zostali uhonorowa-
ni jej symbolem - bia³¹ wst¹¿k¹.
Marsza³ek WoŸniak powiedzia³, ¿e
kampania „Bia³a wst¹¿ka” to przyk³ad
kompleksowego systemu, który po-
winno siê powielaæ. Podkreœli³ te¿, ¿e
od inwencji tych, którzy na co dzieñ
maj¹ zwi¹zek z problemem przemocy
wobec kobiet, zale¿y, czy bêdziemy so-
bie o nim przypominaæ. – To zjawisko
ma miejsce codziennie, wiêc codzien-
nie trzeba o nim mówiæ – zaznaczy³.
Wojewoda podkreœli³, ¿e  system prze-
ciwdzia³ania przemocy w powiecie kro-
toszyñskim ocenia jako wzorcowy i
godny powielenia w innych powiatach
w Wielkopolsce.                Anna Rowicka

W sobotê 26 wrzeœnia 2009 r. w ogrodzie przedszkolnym ’Weso³ej Gro-
madki’ odby³ siê festyn rodzinny z okazji œwiêta pieczonego ziemniaka. S³o-
neczne promienie zachêca³y rodziny do wspólnej zabawy, udzia³u w konku-
rencjach sportowych. W przerwach dzieci mog³y spróbowaæ swoich si³ w
k¹ciku plastycznym oraz matematycznym. Najwa¿niejsz¹ atrakcj¹ imprezy by³
wystêp CZARODZIEJA i WRÓ¯KI, którzy wprowadzili przedszkolaków oraz
ich rodziców w œwiat magii i czarów. Nie zabrak³o równie¿ atrakcji kulinar-
nych. Ka¿dy móg³ spróbowaæ potraw wykonanych z ziemniaków.             [p5]

Œwiêto pieczonego ziemniaka
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Osoby, które zarejestrowa³y fir-
mê przed 1 styczniem 2008r.,
maj¹ obowi¹zek  do koñca br.
dokonaæ zmiany wpisu przed-
miotu dzia³alnoœci gospodar-
czej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
kodami PKD z 2007r. (Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoœci). Do-
tychczasowe PKD obowi¹zywaæ
bêdzie tylko do koñca 2009r.
Obowi¹zek taki nak³ada Rozpo-
rz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007r. w spra-
wie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
³alnoœci (PKD).
Zmieni³y siê godziny funkcjono-
wania Punktu Informacyjnego
dla Organizacji Pozarz¹dowych
(ul. Zdunowska 12, Krotoszyn).
Punkt jest czynny od  ponie-
dzia³ku do czwartku w godz.
9.00 – 17.30 oraz w pi¹tek w
godz. 9.00 – 15.00.

Na czwartek 22 paŸdziernika
przypada rozstrzygniêcie prze-
targu na zimowe utrzymanie
ulic i dróg gminnych na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn w se-
zonie zimowym 2009/2010. Za-
mówienie sk³ada siê z czterech
czêœci: zimowego utrzymania
ulic i dróg gminnych na terenie
miasta Krotoszyna (cz. I); zimo-
wego utrzymania dróg w rejo-
nie wsi Osusz - Salnia - Benice
(cz.II); zimowego utrzymania
dróg w rejonie wsi Kobierno
(cz. III); zimowego utrzymania
dróg w rejonie wsi Orpiszew
(cz. IV).

Do 4 listopada swoje oferty
mog¹ sk³adaæ firmy zaintereso-
wane udzia³em w przetargu na
remont i rozbudowê Domu Rol-
nika w Bo¿acinie. Przedmiot za-
mówienia obejmuje remont ist-
niej¹cego budynku oraz jego
rozbudowê o zaplecze kuchen-
ne i kot³owniê. W zakres prac
wchodz¹ roboty budowlane, in-
stalacji wod.-kan., instalacji
centralnego ogrzewania, insta-
lacji wentylacyjnej oraz instala-
cji elektrycznej. Przedsiêwziê-
cie bêdzie realizowane z dofi-
nansowaniem ze œrodków Unii
Europejskiej.

Zebrani obejrzeli wszystkie po-
mieszczenia wyremontowanego
obiektu, który nasza gmina prze-
znaczyła na lokale socjalne. Dzię-
ki tej decyzji w dawnej szkole bę-
dzie mogło zamieszkać dziewięć
rodzin w trudnej sytuacji material-
nej, z listy oczekujących na przy-
dział lokalu socjalnego.

Mieszkania są różnej wielkości,
od 27 do 56 metrów kwadratowych.
Każde jest gotowe do użytku, skła-
da się z wyposażonej łazienki, ma-
łej kuchni lub aneksu kuchennego
oraz dużego i małego pokoju. Lo-
kale zrobiono ze starych izb lekcyj-
nych, w największych udało się wy-
gospodarować miejsce na dodatko-
wy pokoik. W każdej kuchni posta-
wiono zlewozmywak z szafką, ku-
chenkę elektryczną oraz tradycyj-
ny piecyk węglowy z wężownicą.
Dzięki temu ostatniemu lokatorzy
będą opalali mieszkania samo-
dzielnie - w pokojach zamontowa-
no kaloryfery. Nowi mieszkańcy
będą musieli sobie założyć jedynie
lampy podsufitowe, ale cała insta-
lacja jest przygotowana. Każdemu

Zamieszkaj¹ w szkole
14 paŸdziernika przedstawiciele Urzêdu Miej-
skiego, firmy wykonawczej oraz PGKM-u spo-
tkali siê na odbiorze technicznym budynku
dawnej szko³y w Kobiernie.

lokalowi przyporządkowano jedno
pomieszczenie w budynku gospo-
darczym, gdzie można przechowy-
wać opał i inne potrzebne rzeczy.

Przystosowaniem budynku do
potrzeb mieszkalnych zajął się
Zakład Usługowy „Marzyński” z
Wilkowyi, zwycięzca przetargu
ogłoszonego w zeszłym roku przez
burmistrza Krotoszyna. Ekipa roz-
poczęła prace w styczniu br., a za-
kończyła we wrześniu. Koszt ada-
ptacji wyniósł około 700 tys. zł. 70
procent tej kwoty pochodziło z
kasy gminy, natomiast 30 procent
wyniosło dofinansowanie z rządo-
wego Funduszu Dopłat, który
wspiera gminne inwestycje w loka-
le socjalne (od tego roku także ko-
munalne). Wyremontowanym bu-
dynkiem będzie zarządzać Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, któremu gmi-
na przekaże obiekt w użytkowanie.
O tym, kto zamieszka w budynku,
zadecyduje komisja mieszkanio-
wa, złożona z przedstawicieli Urzę-
du Miejskiego i Przedsiębiorstwa.
                                                   (eliz)

Była to jednocześnie inaugu-
racja projektu Comenius Regio
„Lokalne inicjatywy edukacyjne
w zjednoczonej Europie”.
W konferencji udział wzięli
przedstawiciele delegacji z Dier-
dorfu (Związek Gmin Dierdorf
oraz Grund- und Hauptschule
Gutenberg-Schule są partnerami
projektu) oraz dyrektorzy przed-
szkoli i szkół z terenu miasta i
gminy Krotoszyn.

Na temat organizacji szkol-
nictwa w Niemczech wypowiadał
się burmistrz Dierdorfu Bernd
Benner, poruszył również kwe-

Konferowali
o oœwiacie
We wtorek 13 paŸdziernika w Gimnazjum nr 2
odby³a siê  konferencja nt. „Rola samorz¹du
jako organu prowadz¹cego placówki oœwiato-
we. Szko³a w gminie.”

stie związane z finansowaniem
niemieckiej oświaty.

Ryszard Czuszke, zastępca
burmistrza Krotoszyna, wyja-
śnił, jak te sprawy wyglądają w
Polsce. Jako autor  projektu 
omówił jego założenia. Wspo-
mniał, że głównym celem jest
wzajemne poznanie polskiego
i niemieckiego systemu edu-
kacyjnego w zakresie zarzą-
dzania oświatą na poziomie
gminy. Podczas konferencji  wy-
powiadali się również dyrekto-
rzy dwóch niemieckich szkół.

(mm)

6 października odbył się odbiór ul. Gacki w Kobiernie. Nowa jezd-
nia ma ok. 631 m długości, 4 m szerokości i nawierzchnię z miesza-
nek  mineralno-bitumicznych. Na odcinku ok. 280 m ograniczona jest
obustronnym krawężnikiem ze ściekiem przykrawężnikowym. Na
odcinku z krawężnikiem założono odwodnienie do nowo wybudowa-
nej kanalizacji deszczowej (ok. 380 m) poprzez wpusty uliczne, na po-
zostałym odcinku odwodnienie następuje poprzez spływ powierzchnio-
wy. Wykonawcą robót była krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki sp.j.
Na budowę ulicy gmina wydała około 450 tys. zł.                                (slaw)

12 października odbył się odbiór techniczny zadania „Budowa re-
mizy OSP Krotoszyn I”.  Jego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Handlowe „MAL-POL”  Józefa Krysia z Krotoszyna. Zadanie
objęło dobudowę 3 stanowisk garażowych wraz zapleczem administra-
cyjno- socjalnym do budynku zawodowej straży pożarnej. Roboty trwa-
ły od marca do końca września, ich koszt wyniósł około 720 tys. zł.

Nowo wybudowany obiekt będzie wykorzystywany przez Ochotniczą
Straż Pożarną Krotoszyn I oraz przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Krotoszynie.                                             (sław)

We wtorek 13 października,
podczas prac związanych z bu-
dową ulicy Ludowej, pracowni-
cy prowadzący roboty wykopali
pocisk moździerzowy. Teren zo-
stał zabezpieczony przez policję
i straż miejską. Pocisk został za-
brany przez saperów.        (mm)
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Wœród goœci obecni byli: Maciej
Orzechowski pose³ na Sejm RP, Ma³go-
rzata Kasprzycka dyrektor Wydzia³u Nad-
zoru Pedagogicznego w Kaliszu Kurato-
rium Oœwiaty w Poznaniu, S³awomir Wi-
lak wizytator Kuratorium Oœwiaty w Po-
znaniu,  Zofia Jamka Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Krotoszynie,  Karol Kaj
prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP oraz radni
Rady Miejskiej w Krotoszynie, dyrekto-
rzy przedszkoli i szkó³ oraz jednostek or-
ganizacyjnych, przedstawiciele zwi¹zków
zawodowych, liczne grono nauczycieli
emerytów oraz przedstawiciele firm i in-
stytucji, które finansowo i rzeczowo
wspomagaj¹ dzia³alnoœæ szkó³.

Uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zbieg³a siê z inauguracj¹ re-
alizacji projektu partnerskiego COME-
NIUS REGIO pn. „Lokalne inicjatywy edu-
kacyjne Krotoszyn-Dierdorf”, dziêki któ-
remu mo¿liwe bêdzie wzmocnienie
wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ
oœwiatowych z partnersk¹ gmin¹ Dier-
dorf. Projekt zosta³ równie¿ pozytywnie
przyjêty przez przedstawicieli gminy part-
nerskiej, którzy wraz z burmistrzem Dier-
dorfu uczestniczyli  w uroczystoœci.

Podczas uroczystoœci nauczyciele
przedszkoli i szkó³, którzy w lipcu pomyœl-
nie zdali egzamin na stopieñ nauczyciela
mianowanego, z³o¿yli œlubowanie. Bur-
mistrz Julian Jokœ wrêczy³ podziêkowa-
nia za d³ugoletni¹ pracê dyrektorom, któ-
rzy z dniem 31 sierpnia br. przeszli na
emeryturê. Byli to: pani Romana Kozal –
dyrektor Przedszkola nr 2 w Krotoszy-
nie, pani El¿bieta Kubiak – dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, pan
Andrzej Wygralak – dyrektor Zespo³u
Szkól nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie oraz siostra Helena Cher-
mu³a – dyrektor Przedszkola „S³onecz-
ko” prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr œw. El¿biety, Prowincja Poznañska.
Na w³asn¹ proœbê pracê na stanowisku
dyrektora Przedszkola nr 3 w Krotoszy-

Dzieñ nauczyciela
W œrodê 14 paŸdziernika w krotoszyñskim Ratuszu odby³a siê miejsko-
gminna uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W zawodach brało udział 160 zawodników. W kategorii chłop-
ców rywalizowało 18 klubów, natomiast w grupie dziewcząt 12.
Prawo startu w zawodach mieli sportowcy z województwa za-
chodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskie-
go.

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn

I miejsce – „Ceramik” Krotoszyn
II miejsce – „Spartakus” Pyrzyce
III miejsce – „Sobieski” Poznań

Sukcesy zawodników „Ceramika”

42 kg - III  miejsce –  Dawid Środa
47 kg - I  miejsce – Adam Wosiek; III miejsce – Gracjan Brylewski
66 kg - III  miejsce – Łukasz Tyczyński
73 kg - I  miejsce –  Michał Karbowiak
85 kg - I  miejsce –  Michał Lis
100 kg - II miejsce –  Mateusz Baran

Klasyfikacja drużynowa kobiet

I miejsce – „Ceramik” Krotoszyn
II miejsce – „Agros” Żary
III miejsce – „Granica” Gdańsk

Sukcesy indywidualne

32 kg - II  miejsce – Dagmara Trawińska; III  miejsce – Katarzy-
na Bielawna
44 kg - II  miejsce – Aleksandra Mayer
52 kg - II  miejsce – Monika Szarzyńska
62 kg - II miejsce – Magdalena Kryś
II miejsce – Agnieszka Chrobot
III miejsce – Agnieszka Smolińska

(rafpat)

Zapasy w szkole
9 i 10 paŸdziernika w Zespole Szkó³ nr 2 z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
odby³y siê Mistrzostwa Miêdzywojewódzkie
M³odzików i M³odziczek w zapasach w stylu
wolnym.

nie zakoñczy³a pani Miros³awa Ba³a.

Burmistrz wrêczy³ równie¿ nagro-
dy dyrektorom oraz nauczycielom za
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowaw-
cze. Nagrody otrzymali:
- Aleksandra Wachowiak – dyrektor
Szko³y Podstawowej w Roszkach, któ-
ra uzyska³a stopieñ naukowy doktora
nauk humanistycznych,
- Alina Binkofska – dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie,
- Renata Dolata – dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Kobiernie,
- Danuta Hadryan – dyrektor Przedszko-
la nr 7 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Krotoszynie,
- Renata Kmieciak – dyrektor Przed-
szkola nr 6 z Oddzia³ami Integracyjny-
mi w Krotoszynie,
- Aldona Paszek – dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Gorzupi,
- Jan Grzywaczewski – wicedyrektor
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie,
- Ma³gorzata Benasiewicz-Szymañska –
nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Kroto-
szynie,
- Romana D³ugiewicz – nauczycielka
Zespo³u Szkó³ w Benicach,
- Ma³gorzata Dzielicka – nauczycielka
Szko³y Podstawowej nr 8 w Krotoszy-
nie,
- Renata Gierszewicz – nauczycielka
Zespo³u Szkó³ w Chwaliszewie,
- Beata Jerzyk – nauczycielka Szko³y
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie,
- Aleksandra Knycha³a – nauczycielka
Zespo³u Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi  w Krotoszynie,
- Beata Pawlak – nauczycielka Gimna-
zjum nr 2 w Krotoszynie,
-Bogumi³a Pawlik – Berek – nauczyciel-
ka Zespo³u Szkó³ w Benicach,
-El¿bieta Piersza³a – nauczycielka Gim-
nazjum nr 4 w Krotoszynie,
-Ma³gorzata Sroka – nauczycielka Szko-
³y Podstawowej nr 8 w Krotoszynie,
- Piotr Miko³ajczyk – nauczyciel Zespo-

³u Szkó³ w Orpiszewie,
- Piotr Robakowski – nauczyciel Zespo-
³u Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjny-
mi w Krotoszynie,
-Krzysztof Ro¿ek – nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Kobiernie,
-Maciej Szymañski – nauczyciel Gimna-
zjum nr 2 w Krotoszynie.

Podczas uroczystoœci emerytowa-
ni nauczyciele uhonorowani zostali od-
znak¹ za 50-letni¹ przynale¿noœæ do
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
przyznan¹ przez prezesa Zarz¹du G³ów-
nego ZNP S³awomira Broniarka. Wœród
odznaczonych byli:
- Barbara Gaj – nauczycielka Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Krotoszynie,
- Bogus³awa Matuszczak – nauczyciel-
ka Szko³y Podstawowej nr 7 w Kroto-
szynie,
- Stefan Konieczny – wieloletni dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Krotoszy-
nie.

Dzieñ Edukacji Narodowej to dosko-
na³a okazja na z³o¿enie podziêkowañ fir-
mom i instytucjom, które wspieraj¹ dzia-
³alnoœæ placówek oœwiatowych. Podziê-
kowania otrzymali: Ömer Akyüz – Euro
Doner Poland - Kobierno,  Marian Bara-
niecki z Krotoszyna, Janusz Bilewicz, Ka-
mieñ Naturalny s.c. – Lutogniew, Grze-
gorz Czachorek, Zak³ad Rzemios³a Ar-
tystycznego, Wyrób Intarsji, Us³ug Sto-
larskich, Tokarstwo w Drewnie - Kroto-
szyn, Jacomien Eijberseen i Henk Gra-
ven – Brummen, Dariusz Fabianowski -
DAF-MAL,  Wies³aw Gembiak i Pawe³
Mikstacki, PPHU Gembiak–Mikstacki,
Daria i Zbigniew G³odasowie - Restau-
racja Ratuszowa, Maciej i Ewa Hofmann
– NZOZ „Familia” - Krotoszyn, Anna Jan-
kowska z Krotoszyna, Agnieszka i Mi-
cha³ £yskawowie z Krotoszyna, Robert
Minta - Instalacje energetyczne i tech-
niczne - Krotoszyn, Rufina i Dariusz Na-
dolni z Krotoszyna, S³awomir Piotrow-

ski z Krotoszyna, Jan Pluta, prezes Za-
rz¹du Banku Spó³dzielczego w Krotoszy-
nie, Danuta i Maciej PrzewoŸni BRICO-
MARCHE, Hieronim Robakowski PHU
„Robstal”, Monika i Tomasz Siudy z Kro-
toszyna, Bogus³aw Szeszycki, Alina Ta-
larczyk - EWA Krotoszyn SA, Cezary
Sztuder - AGRO UNIMA, Marian Szwa-
³ek i Wojciech Brylewski, Ciesielstwo,
obudowa wnêtrz i mieszkañ - Kobierno,
Robert Tysiak z Krotoszyna, Remigiusz
Wenc³awiak – PW „REMEK” - Orpiszew,
Andrzej W³odarczyk z Benic, Wies³aw
Zaj¹czek, Izabela Matysiak - PHUP W. Za-
j¹czek, Jan Zych, radny Rady Miejskiej

w Krotoszynie, so³tys Benic.

Ponadto szczególne podziêkowania
skierowane zosta³y na rêce Katarzyny
Maciejewskiej, wicedyrektor Szko³y Pod-
stawowej nr 8 w Krotoszynie, za zaan-
ga¿owanie i aktywn¹ wspó³pracê z Sa-
morz¹dowym Oœrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Krotoszynie.

Uroczystoœæ uœwietni³ program ar-
tystyczny zespo³u BIG-BAND, przygoto-
wany pod kierunkiem pana Marka Olej-
nika, dyrektora Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I Stopnia w Krotoszynie.  (arlet)

W uroczystoœci wziêli udzia³ tak¿e emerytowani nauczyciele.
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