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W zawodach wzięło udział

113 zawodników z 37 klubów

reprezentujących 13 woje-

wództw. Sportowcy krotoszyń-

skiego „Ceramika” Dariusz Fi-

lipczak i Przemysław Mączak

zdobyli złote medale w swoich

kategoriach wagowych. Brązo-

wy medal wywalczył Marcin

Miłkowski.

Sukcesy „Ceramika”

I miejsce

– Dariusz Filipczak, 20 kg

I miejsce

– Przemysław Mączak, 96 kg

III miejsce

– Marcin Miłkowski, 74 kg

Z³oto dla naszych

Karol Okrasa, Stefania Wiatrak i Czes³awa Biniek -
troje z wielu bohaterów „gotowania na ekranie”.
Wiêcej czyt. na s. 2
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W dniach 23 i 24 paŸdziernika odby³y siê w Krotoszynie Mistrzostwa
Polski M³odzie¿owe do lat 23 w zapasach w stylu wolnym.

Klasyfikacja drużynowa

I miejsce

– „Grunwald” Poznań

II miejsce

– „Ceramik” Krotoszyn

III miejsce – ZKS Koszalin

Klasyfikacja wojewódzka

I miejsce

– wielkopolskie

II miejsce

– zachodniopomorskie

III miejsce

– lubelskie (rafpat)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza
do galerii „Refektarz” na wystawê prac
Marca Chagalla. Ekspozycjê mo¿na ogl¹-
daæ do 6 grudnia br.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. A.
Fiedlera czeka na zg³oszenia uczniów
szkó³ œrednich, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³
w konkursie „Czy znasz ¿ycie i twórczoœæ
Juliusza S³owackiego?” Szczegó³owych
informacji udziela Czytelnia dla Doro-
s³ych, na II piêtrze.

Od 6 listopada w budynku Krotoszyñ-
skiej Biblioteki Publicznej na zwiedzaj¹-
cych czeka wystawa fotografii „Miasto
Wspomnieñ”. Do ogl¹dania fotogramów
ksi¹¿nica zaprasza wespó³ z ich autorem
Paw³em Jêdrzejczakiem.

23 listopada o godz. 15.30 w bibliotece
miejskiej odbêdzie siê kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.  Tym ra-
zem mi³oœnicy lektury bêd¹ omawiaæ
ksi¹¿kê Clifforda Chase „Oskar¿ony Plu-
szowy M.”

Do 30 listopada poeci - nie zrzeszeni oraz
bêd¹cy cz³onkami zwi¹zków twórczych
- mog¹ nadsy³aæ swoje utwory do Kro-
toszyñskiego Oœrodka Kultury na kon-
kurs „Autoportret Jesienny”. Warunek
podstawowy - wiersze nie by³y dot¹d pu-
blikowane ani nagradzane. Wiêcej infor-
macji pod nr. tel. 062-725 42 78.

Do 4 grudnia nale¿y dostarczyæ do Mu-
zeum Regionalnego w Krotoszynie szop-
ki, których autorzy, uczniowie chc¹ wzi¹æ
udzia³ w konkursowej rywalizacji. Prace
powinny byæ zaopatrzone w metryczkê
wg wzoru: imiê i nazwisko - nazwa szko³y
– klasa/wiek- nr telefonu. Wiêcej infor-
macji pod nr. tel. tel. 062-722 61 47.

Krotoszyñscy radni spotykaj¹ siê syste-
matycznie ze swoimi wyborcami, aby
porozmawiaæ o ich problemach. Radni
SIO maj¹ spotkania w Klubie Spó³dziel-
czym na ul. Sienkiewicza, radni PiS - w
Biurze Poselsko-Senatorskim Prawa i
Sprawiedliwoœci na ulicy Rawickiej. Rad-
ni PSL czekaj¹ w biurze PSL przy ulicy
Kobyliñskiej na mieszkañców Krotoszy-
na, natomiast na mieszkañców wsi co
miesi¹c w innej miejscowoœci naszej
gminy.

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

Postać Zeldy znana jest już

dzieciom w Krotoszynie z kilku

spotkań, które odbyły się w Od-

dziale dla Dzieci i Młodzieży w

ramach „Wieczorów z bajką”.

Tym razem czarownica postano-

wiła odwiedzić milusińskich z

Benic. Na wstępie przeczytała im

bajkę o Jasiu i Małgosi, ku prze-

strodze, by nie oddalać się od

domu i nie ufać obcym. Następ-

nie uczestnicy opowiadali o

święcie Halloween i kolorowali

ilustracje z dynią. Później wszy-

scy musieli wypróbować jak lata

się na miotle i zadawali mnóstwo

pytań dotyczących życia i dzia-

łalności czarownic (wiek, waga,

możliwości magiczne i jak dale-

ko jest do Łysej Góry).W atmos-

ferze pełnej radości i śmiechu

dzieci wzięły udział w grach i

zabawach.

Spotkanie odbyło się w ra-

mach akcji „Goście w bibliotece

– biblioteka w gościnie” organi-

zowanej cyklicznie od 2007 roku.

Beata Waleńska

Biblioteka w goœcinie
26 paŸdziernika odby³o siê spotkanie uczniów
ze Szko³y podstawowej w Benicach z czarow-
nic¹ Zeld¹, organizowane przez Krotoszyñsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ im. A. Fiedlera.

W dniach 12-14 paŸdziernika Zespó³
Szkó³ w Chwaliszewie goœci³ Birgit So-
enke i Volkera Kilgusa, przedstawicieli
szko³y Hermann Lietz Schule Hohen-
wehrda w Niemczech.

Goœcie z Niemiec zwiedzili nasz¹ pla-
cówkê, poznali tutejsze grono pedago-
giczne oraz uczniów. Uczestniczyli w po-
kazowej lekcji jêzyka niemieckiego, pro-
wadzonej przez  Hannê Koczorowsk¹,
która jest koordynatorem ca³ego przed-
siêwziêcia ze strony naszej placówki. 14
paŸdziernika nasi goœcie wziêli udzia³ w
uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Szkolne ko³o teatralne „Rena”
na czele z Renat¹ Gierszewicz przygoto-
wa³o specjalnie na tê uroczyst¹ okazjê
kabaret ukazuj¹cy humorystyczne scenki
z ¿ycia szkolnego. Opraw¹ muzyczn¹
zaj¹³ siê Stanis³aw Szel¹gowski. 

Przedstawiciele z Niemiec uczestni-
czyli tak¿e w spotkaniu z burmistrzami
oraz wziêli udzia³ w konferencji „Rola sa-

morz¹du jako organu prowadz¹cego pla-
cówki oœwiatowe. Szko³a w gminie”.

Wizyta niemieckich goœci zapocz¹t-
kuje wymianê uczniowsk¹ pomiêdzy Ze-
spo³em Szkó³ w Chwaliszewie a Her-
mann Lietz Schule Hohenwehrda. W pla-
nach s¹ kilkudniowe wyjazdy uczniów
naszej szko³y do Niemiec i uczniów nie-
mieckich do Polski. Goœcie z Niemiec
jako pierwsi zaprosili nasz¹ m³odzie¿ do
odwiedzenia ich kraju. Wizyta ta bêdzie
mia³a miejsce w bie¿¹cym roku szkol-
nym.

Celem wymiany uczniowskiej jest
nie tylko poszerzenie wiedzy na temat
naszego zachodniego s¹siada, zmierze-
nie siê z wyzwaniem jêzykowym, do-
œwiadczenie kultury i ¿ycia spo³ecznego
„od œrodka”, ale równie¿ zawarcie zna-
jomoœci, które buduj¹ bliskie i serdecz-
ne, s¹siedzkie relacje miêdzy naszymi
krajami. 

Ilona Jamry

Tym razem zaprzyjaŸniony z nami
Karol Okrasa gotowa³ wraz z paniami
z KGW nasze regionalne specja³y. Te-
lewidzowie niebawem obejrz¹ przygo-
towywanie takich potraw, jak rolada z
m³odego jelenia, kluchy na ³achu, a to
wszystko z modr¹ kapust¹. W Rosz-
kach goszczono te¿ KGW z Bo¿acina,
z którego panie zaprezentowa³y pro-
cedurê przygotowywania sma¿onego
sera, który jak siê okaza³o nie jest zna-
ny w innych regionach naszego kraju.

Jak wszyscy wiemy, Roszki oto-
czone s¹ najwiêkszymi lasami naszej
gminy i nie przypadkowo Karol Okrasa
zapoznawa³ siê z potrawami z dziczy-
zny. Goœcinne progi Wiejskiego Domu
Kultury w Roszkach i jeszcze bardziej
goœcinne gospodynie przyjê³y u siebie
12-osobow¹ ekipê realizatorów progra-
mu. Lokalne poetki Czes³awa Biniek i
Jadwiga Grzesiek u³o¿y³y specjaln¹
pieœñ wys³awiaj¹c¹ uroki Roszek i wa-
lory mistrza kuchni Karola Okrasy. Dla
potrzeb programu powsta³a specjalna
dekoracja sk³adaj¹ca siê z piêknych tro-
feów myœliwskich. W tym pomaga³y za-
przyjaŸnione z KGW dyrektor SP w
Roszkach Aleksandra Wachowiak i na-
uczycielka plastyki Barbara Wachowiak.

W sobotê od rana w ca³ym domu
kultury pachnia³o kulinarnymi pyszno-
œciami. Roszkowianki nie ograniczy³y
siê do potraw gotowanych na ekranie,
ale przygotowa³y dla wszystkich obiad,
a na koniec, jak przysta³o na wielko-
polsk¹ goœcinnoœæ, wyœmienit¹ kolacjê,
która oczywiœcie obfitowa³a w potrawy
z dziczyzny.

Panowie z telewizji, re¿yser i pro-
ducent przyznali, ¿e po raz pierwszy byli
tak hojnie przyjêci i doceniaj¹ profesjo-
nalne przygotowanie do realizacji pro-
gramu. Tu nale¿y zaznaczyæ, ¿e z pro-
gramem je¿d¿¹ ju¿ od paru lat i przeje-
chali Polskê wzd³u¿ i wszerz. Na fina³
prac na planie zdjêciowym roszkowian-
ki zaprosi³y starostê Leszka Kulkê i bur-
mistrza Juliana Joksia.

Efekty ca³ego przedsiêwziêcia bê-
dziemy mogli obejrzeæ prawdopodob-

nie 21 listopada br. w TVP1, o czym
jeszcze dodatkowo powiadomimy. To
jeszcze nie koniec wspó³pracy z TV.
Wiosn¹ krêcony bêdzie kolejny odcinek
z Krotoszyna, a potem jeszcze nastêp-
ne. Dziêki zas³u¿onej przyjaŸni z mi-
strzem kuchni Karolem Okras¹ gmina
i powiat krotoszyñski doczeka³y siê
skutecznej promocji i to w najbardziej

Odwiedzili Chwaliszew

Gotowanie na ekranie
Impreza do chrzanu «Krotoszyn z Okras¹» odnosi du¿y sukces promocyjny. 17 paŸdziernika Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Roszkach goœci³o ekipê telewizji, która nagrywa³a kolejny odcinek zna-
nego kulinarnego programu „Kuchnia z Okras¹”.

smakowitej formie!
Osoby zaanga¿owane w realizacjê

programu:
* Aktorki i Aktorzy, gotowali: Karol
Okrasa, KGW Roszki: Jadwiga Grze-
siek i Bogumi³a Poczta, KGW Bo¿acin:
Maria Wygralak, Zdzis³awa Przyby³ek
* Role drugoplanowe (ale wa¿ne!):
 - Czes³awa Biniek (szefowa KGW
Roszki)  - Stefania Wiatrak, Joanna Pa-
szek, Czes³awa Sikora (cz³onkinie KGW
Roszki)
* Doprowadzenie z lasu Karola Okra-
sy: leœniczy Przemys³aw Œwierblewski

* Œwiêcenie potraw: ksi¹dz proboszcz
Maciej Dudek
* Akompaniament: Stanis³aw Adam-
czak
* Kuchnia: Danuta Liberska, Teresa
Fr¹ckowiak, Krystyna Poczta, Danuta
Wujczyk.
* Koordynacja: El¿bieta Poczta, Woj-
ciech Szuniewicz
* Podziêkowania dla pana Mariana Tar-
nawskiego z firmy Las sp. z o.o. w

Tomnicach za wyborne miêso i ele-
menty scenografii. 

Wojciech Szuniewicz
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K r ó t k o

Krotoszyńska firma Gem-

biak-Mikstacki wygrała

przetarg nieograniczony na

remont drogi dojazdowej

przy Szkole Podstawowej nr

4 w Krotoszynie. Zakres

robót obejmuje położenie

nakładki bitumicznej na

przyszkolnej części ulicy

Lipowej biegnącej w kierun-

ku parku, wymianę krawęż-

ników, także remont chodni-

ka i parkingu i wykonanie

nowej nawierzchni alejek w

parku z granitowej kostki.

Za remont gmina zapłaci

około 251 tys. zł brutto.

Ważne dla przedsiębior-

ców. Przypominamy, że oso-

by, które zarejestrowały fir-

mę przed 1 stycznia roku

2008, mają obowiązek do

końca 2009r. dokonać zmia-

ny wpisu przedmiotu dzia-

łalności gospodarczej zgod-

nie z obowiązującymi koda-

mi Polskiej Klasyfikacji

Działalności z 2007r. Do-

tychczasowe kody obowią-

zywać będą tylko do końca

br. Obowiązek taki nakłada

Rozporządzenie Rady Mini-

strów z 24 grudnia 2007r. w

sprawie Polskiej Klasyfika-

cji Działalności (PKD).

W budynku oprócz prac roz-

biórkowych, murarskich, tynkar-

skich i  malarskich przeprowa-

dzono wymianę instalacji elek-

trycznej,  wodno-kanalizacyjnej

i częściowo c.o. Zainstalowano

wentylację. Na sali położono par-

kiet, a dach został docieplony i

pokryty na nowo. Roboty prowa-

dzili od września br. pracownicy

konsorcjum firm: Przedsiębior-

stwa Remontowo-Budowlanego

KUBIAK Mariusza Kubiaka z

Krotoszyna oraz Firmy Handlo-

wo-Usługowej Eugeniusza

Grześkowiaka z Krotoszyna. Za-

danie kosztowało gminę  359 tys.

zł, zostało dofinansowane z

Urzędu Marszałkowskiego

kwotą 150 tys. zł.                  (mm)

Prace prowadzono od sierp-

nia. Na ulicy Spokojnej wybudo-

wano jezdnię o długości 267,5 i

szerokości 5m. Na ulicy Krótkiej

wykonano odcinek jezdni długo-

ści 156,8 i szerokości 4,5 m. Na-

tomiast ulica Rzemieślnicza zy-

skała nową jezdnię o długości

ok. 150 i szerokości 4,5 m. Wy-

budowane ulice mają nawierzch-

nię z mieszanek mineralno-bitu-

micznych  grysowych na podbu-

dowie z kruszywa łamanego. Ro-

boty prowadziła firma Gembiak

– Mikstacki sp.j. Zadanie kosz-

towało ok. 550 tys. zł,  na jego

realizację gmina otrzymała do-

finansowanie z Funduszu Ochro-

ny Gruntów Rolnych.

(sław)

Dotyczyło ono odnowy bazy

pojazdów jednostek Ochotniczej

Straży Pożarnej.  Sprawozdanie

w tej sprawie przedstawił repre-

zentantom stron uczestniczą-

cych w porozumieniu Jerzy Ka-

lak, prezes Zarządu Oddziału

Miejsko-Gminnego ZOSP RP w

Krotoszynie. Wspomniał, że sa-

mochody udało się zakupić przy

pomocy finansowej gmin i dota-

cji z Zarządu Wojewódzkiego

Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych RP.

Dzięki podpisaniu pierwsze-

W œrodê 28 paŸdziernika w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie bêd¹ce podsumowaniem
dwóch porozumieñ zawartych w latach 2003 -2008 miêdzy gminami powiatu krotoszyñskiego.

Dobry pomys³

Sala jak nowa
26 paŸdziernika odby³ siê odbiór koñcowy
wyremontowanej sali sportowej Centrum Spor-
tu i Rekreacji przy ulicy Sportowej w Kroto-
szynie.

Nowe ulice w Gorzupi
30 paŸdziernika odby³ siê odbiór nowo wybu-
dowanych ulic w Gorzupi: Spokojnej i Krótkiej
oraz odcinka ulicy Rzemieœlniczej.

go porozumienia strażackie sa-

mochody otrzymały w drodze lo-

sowania: Zduny, Rozdrażew,

Koźmin Wlkp., Kobylin i Kroto-

szyn. Drugie porozumienie po-

zwoliło na zakup tzw. samocho-

dów lekkich, dwóch w ciągu

roku. W 2006 r. samochody otrzy-

mały Zduny i Sulmierzyce, w la-

tach kolejnych: Kobylin i Koź-

min, następnie Rozdrażew i Kro-

toszyn.

Zdaniem prezesa Kalaka

dzięki porozumieniu poprawiło

się zarówno bezpieczeństwo

gmin, jak i strażaków, bo 30-let-

ni samochód biorący udział w

akcji ratowniczej nie spełnia do

końca swoich funkcji.  Podzięko-

wał wszystkim uczestnikom za

sprawną współpracę.

Wacław Skotowski, wicepre-

zes  Zarządu Wojewódzkiego

ZOSP RP w Poznaniu oraz czło-

nek Zarządu Głównego ZOSP

RP w Warszawie, stwierdził, że

porozumienie było mądrą inicja-

tywą i jedyną tego rodzaju na

terenie województwa wielkopol-

skiego, dzięki której udało się

kupić tyle samochodów. - Gratu-

luję mądrości i gratuluję sukcesu

- powiedział. Wspomniał również,

że w przyszłym roku po raz pierw-

szy pięć jednostek OSP otrzyma

samochody ze środków unijnych

oraz że  pojawi się możliwość po-

zyskania strażackiego sprzętu

przy dotacji z Zarządu Wojewódz-

kiego  ZOSP RP.                    (mm)

W ostatnich dniach w ramach pro-
jektu „Wsparcie III sektora powiatu kro-
toszyñskiego” (finansowanego z PO FIO
2009) powsta³o forum internetowe dla
lokalnych organizacji pozarz¹dowych,
utworzone przez Punkt Informacyjny dla
Organizacji Pozarz¹dowych.

Wszystkie lokalne organizacje, jak rów-
nie¿ szko³y, instytucje i grupy nieformal-
ne mog¹ znaleŸæ tam aktualne og³osze-
nia i komunikaty, informacje o planowa-
nych szkoleniach czy konkursach. W
dziale Sprawy NGO s¹ odnoœniki do naj-
wa¿niejszych aktów prawnych, wzory
umów czy wniosków o dofinansowanie.
Nowe forum gromadzi wszystkie nie-
zbêdne informacje. Ka¿dy jego u¿ytkow-
nik mo¿e zabraæ g³os w wa¿nych dla nie-
go kwestiach, zamieœciæ og³oszenie o
planowanej akcji, zbiórce oraz zamieœciæ
podziêkowania lub ¿yczenia.

Zale¿y nam, by forum sta³o siê p³asz-
czyzn¹ wymiany doœwiadczeñ i pomy-
s³ów. Zachêcamy do czêstego zabiera-
nia g³osu, do³¹czanie nowych w¹tków i
komentarzy. Z naszej strony bêdziemy
starali siê sukcesywnie uzupe³niaæ po-
szczególne dzia³y.

Obecnie forum znajduje siê pod adresem
http://free4web.pl/3/?166446
W celu unikniêcia SPAMu wejœcie na fo-
rum zabezpieczono has³em: krotoszyn

Zapraszamy równie¿ do zapisywania siê
na listê mailingow¹ Punktu Informacyj-
nego, dziêki której szybko i bezpoœred-
nio dotr¹ do Pañstwa aktualne informa-
cje. W tym celu prosimy o kontakt na
adres a-kajewska@o2.pl.

(akaj)

Forum dla

organizacji

Spotkanie na podsumowanie
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Komisyjne oglêdziny odremontowanej sali
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Podczas odbioru technicznego przedstawiciele zleceniodawcy i wykonawcy
dokonuj¹ oglêdzin wszystkich nowo zbudowanych odcinków ulic
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Problem z lokalizacj¹ inwestycji,
za¿egnany wprawdzie, wraca echem z
powodu zmian, jakie spowodowa³
up³yw czasu. Nie u³atwia sytuacji tak¿e
plan marsza³kowski.

27 paŸdziernika w biurze Zwi¹zku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy odby³a siê kon-
ferencja prasowa na temat projektu „In-

tegracja, rozbudowa i modernizacja
systemu gospodarki odpadami dla
ZGZGB”. Zaproszono na ni¹ przedsta-
wicieli lokalnych wydawnictw, na ich
pytania odpowiadali cz³onkowie Za-
rz¹du Zwi¹zku. Zwi¹zkowcy przedsta-
wili stan wspólnych planów, z których
najwa¿niejszym jest budowa zak³adu
zagospodarowania odpadów w Wa³-

kowie, oraz stan prawny wysypisk
œmieci w gminach cz³onkowskich.

Burmistrz Zdun Marian Sobañski
przedstawi³ ekonomiczny aspekt
wspólnej inwestycji - realn¹ szansê na
wysokie dofinansowanie i zwi¹zane z
ni¹ nadzieje samorz¹dów, dla których
koszty budowy stanowi³yby zbyt du¿e
obci¹¿enie bud¿etu.

Burmistrz Julian Jokœ zwróci³ uwagê
na zmiany, jakie zasz³y w ostatnim cza-
sie - wysokoœæ unijnego dofinansowa-
nia na rekultywacjê dotychczasowych
wysypisk zosta³a obni¿ona. W latach
wczeœniejszych na ekologiczne odtwo-
rzenie terenów sk³adowania odpadów
mo¿na by³o przeznaczyæ do 10 procent
uzyskanego dofinansowania. Obecnie
kwota ta nie powinna przekroczyæ 5
procent wnioskowanej sumy.

Problem ekologii starych wysypisk jest
jeszcze szerszy, bo zbyt d³ugie przygo-
towania do wspólnej budowy zak³adu i
zwi¹zanej z nim infrastruktury mia³y
wp³yw na status prawny lokalnych sk³a-
dowisk - up³yw czasu spowodowa³, ¿e
stopniowo przesta³y spe³niaæ stawiane
im wymogi. - Mieliœmy zbudowaæ ra-

Co dalej ze œmieciami?

Czwartek 22 października był

bardzo ważnym dniem dla społecz-

ności Zespołu Szkół w Benicach.

Tego dnia odbyła się uroczystość

nadania zespołowi imienia Jana

Pawła II.

Podczas mszy św., poprzedzają-

cej akademię w szkole, poświęco-

no szkolny sztandar z wizerunkiem

Papieża. Mszę celebrował zapro-

szony na uroczystość biskup Sta-

nisław Napierała. Podczas oficjal-

nej części spotkania gości

w murach szkoły powita-

ła dyrektor placówki Sabi-

na Rybakowska. Przypo-

mniała zebranym kilka

faktów ze szkolnej kroni-

ki, wspominając jednocze-

śnie, jak doszło do nada-

nia szkole imienia Jana

Pawła II. Dziękowała oso-

bom zaangażowanym w

działalność i pomoc na

rzecz szkoły. Głos zabrali

również zaproszeni go-

ście, m.in. burmistrz Ju-

lian Jokś, przewodnicząca

Rady Miejskiej Zofia Jam-

ka, wicestarosta Krzysztof

Kaczmarek, sołtys Benic i

radny Jan Zych,   przed-

stawiciel posła Macieja

Orzechowskiego, przed-

stawicielka kuratorium i

wielu innych. Na uroczy-

Okoliczne gminy od lat przygotowuj¹ce siê wspólnie z Krotoszynem do du¿ej inwestycji - budowy zak³adu zagospodaro-
wania odpadów - nadal nie maj¹ pewnoœci co do ostatecznego efektu swoich zamierzeñ.

stości nie zabrakło zaprzyjaźnio-

nych z benicką placówką Holen-

drów   Jacomien Eijbersen i Hen-

ka Gravena, którzy od lat wspo-

magają szkołę .

Były kwiaty i życzenia składa-

ne na ręce pani dyrektor.  Uroczy-

stość zakończyła się programem

artystycznym „Wy jesteście przy-

szłością świata”, który wypełniły

piosenki Arki Noego śpiewane

przez benickich uczniów.       (mm)

zem zak³ad, a potem zaj¹æ siê rekulty-
wacj¹ wysypisk - t³umaczy³ Julian Jokœ.
W obecnej sytuacji - nawet za³o¿ywszy
dalsze zgodne wspó³dzia³anie gmin i
dobre tempo prac nad projektem - ko-
lejnoœæ dzia³ania musi byæ odwrotna. A
zmiana kolejnoœci etapów utrudnia w³¹-
czenie kosztów rekultywacji do wnio-
sku o unijne dofinansowanie. Natomiast
krajowe programy pomocowe na rekul-
tywacjê uwzglêdniaj¹ tylko tereny po-
wy¿ej 2 hektarów. Gdyby uda³o siê zbi-
lansowaæ Zwi¹zkowi te koszty w ca³oœæ,
prawdopodobnie da³oby siê potrakto-
waæ sk³adowiska wspólnie. Na razie jed-
nak nie wiadomo, jak uj¹æ je w doku-
mentach finansowych i jak rozliczyæ
dofinansowanie na gminy cz³onkow-
skie, bo wysypiska maj¹ odmienny stan
prawny i techniczny: s¹ funkcjonuj¹ce,
s¹ nieczynne, w trakcie rekultywacji i
ze wskazaniem do wy³¹czenia z u¿yt-
kowania. Zamkniête wysypisko znajduje
siê w Krotoszynie, a sk³adowiska w Sul-
mierzycach i Rozdra¿ewie zosta³y przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska zakwalifikowane do zamkniê-
cia w najbli¿szym czasie.

Koszty ekologicznego odtworzenia te-
renów wysypisk nie s¹ jedynym proble-

mem Zwi¹zku - w dalszym ci¹gu nie ma
pomys³u na to, jak poradziæ sobie z opra-
cowanym przez Urz¹d Marsza³kowski
aktualnym planem gospodarki odpada-
mi dla naszego województwa. Autorzy
dokumentu za³o¿yli budowê w po³udnio-
wej czêœci Wielkopolski jednego wspól-
nego zak³adu zagospodarowania odpa-
dów, pod robocz¹ nazw¹ KoŸmin Wlkp.-
Ostrów Wlkp.. W³adze Ostrowa, po ko-
lejnych ju¿ rozmowach na ten temat z
Zarz¹dem ZGZGB, postanowi³y scedo-
waæ na swoich radnych decyzjê o ewen-
tualnym przyst¹pieniu do wspólnej in-
westycji i do Zwi¹zku Gmin. Nie bêdzie
ona ³atwa, bo ostrowianie przygotowy-
wali siê ju¿ do rozbudowy w³asnego wy-
sypiska i nie pa³aj¹ chêci¹ do rezygnacji
z zamierzeñ. Zwi¹zek Gmin, po latach
walki o nowy zak³ad i dostosowywaniu
swoich struktur do wymagañ instytucji
dofinansowuj¹cych, te¿ nie ma na to
ochoty. Jednak planu marsza³kowskie-
go nie da siê zmieniæ.

Osobn¹ kwesti¹ - za³o¿ywszy, ¿e doj-
dzie do porozumienia Ostrowa ze Zwi¹z-
kiem - bêdzie lokalizacja poszczegól-
nych elementów przysz³ego zak³adu za-
gospodarowania odpadów.

Izabela Bartoœ

Stało się to już tradycją, że

przynajmniej raz w roku kroto-

szyńscy melomani raczeni są mu-

zyką w najwybitniejszym wyda-

niu. Dzięki stałej współpracy z or-

kiestrą Amadeus Krotoszyński

Ośrodek Kultury jest partnerem

cyklu koncertów dofinansowa-

nych przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego. Dzię-

ki temu KOK może sobie pozwo-

Agnieszka Duczmal i Amadeus
18 paŸdziernika Krotoszyn goœci³ Orkiestrê Kameraln¹ Polskiego Radia
Amadeus pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal.

lić na wolny wstęp na koncerty tej

wybitnej orkiestry.

Dofinansowywany projekt po-

święcony jest prezentacji najwy-

bitniejszych młodych talentów

muzycznych, stypendystów mini-

stra kultury. Tak więc usłyszeli-

śmy wirtuoza gitary klasycznej

Krzysztofa Meisingera, grającego

z orkiestrą utwory Astora Piaz-

zolli i niespodziankę – córkę

Agnieszki Duczmal, Annę Mróz,

w roli żywiołowego dyrygenta

prowadzącego orkiestrę w utwo-

rach Piazzolli i w „Obrazkach z

wystawy” Modesta Musorgskie-

go. Każdy, kto był na koncercie,

uczestniczył w zdarzeniu wyjąt-

kowym z uwagi na wyjątkową

urodę prezentowanych utworów,

a przede wszystkim na niedości-

gły warsztat artystyczny wszyst-

kich muzyków orkiestry.

Faktem bardzo budującym był

pełen melomanów kościół Piotra

i Pawła. Dzięki niepowtarzalnej

akustyce tej świątyni (powód:

drewniana podłoga) muzyka sym-

foniczna wybrzmiewa tam najcu-

downiej, o czy dobrze wie gościn-

ny i otwarty na muzykę proboszcz

parafii Dariusz Kowalek.

Dzięki zadeklarowanej przy-

jaźni z dyrektorem orkiestry, Pio-

trem Łużnym,  jesteśmy już wstęp-

nie umówieni na przyszły rok -

Rok Chopinowski – na koncert

muzyki Fryderyka Chopina z or-

kiestrą i z którymś z wybitnych

młodych pianistów!

Wojciech Szuniewicz

Uroczystoœæ w Benicach
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W sk³ad zwi¹zkowego zarz¹du wchodz¹: Marian Sobañski, Ignacy Miecznikowski
i Micha³ Wilczura oraz (na zdjêciu) Magdalena Minta, Julian Jokœ i Maciej
Bratborski
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