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Choć wyjechała z Krotoszyna dawno
temu, nie zapomniała o rodzinnym mie-
ście. Od lat przesyła na święta, na ręce
burmistrza, życzenia dla mieszkańców.

Kilka dni temu do Urzędu Miejskiego
dotarła jej kartka z życzeniami oraz ta-
kim dopiskiem: „W tym moim Kochanym
Krotoszynie - Rynek 15 - urodziłam się
90 lat temu. Tam miałam cudne lata dzie-
cięce, gimnazjum (krótko), potem gimna-
zjum (8-letnie) w Poznaniu, śmierć ojca.
Tam spoczywa na cmentarzu. Mama też
tam ekshumowana, są razem i na mnie
czekają, i to spełni się. Proszę wybaczyć
te parę słów. Byłam w Krotoszynie 3 lata
temu, ale to sobota i niedziela, magistrat
był wtedy nieczynny. Załączam pozdro-
wienia dla Pana i dla całego mojego Ko-
chanego Miasta. Pozdrawiam też cały
zespół. Irena Łysińska”                      (eliz)

¯yczenia z Katowic

Wiele radości sprawiła dzieciom z krotoszyńskiego przedszkola
„Maciuś” wizyta w Wytwórni Ozdób  Choinkowych w Koźminie Wlkp.
Przedszkolaki zapoznały się z kolejnymi etapami powstawania bom-
bek. Z uwagą przyglądały się ręcznemu formowaniu szkła, srebrze-
niu i misternemu zdobieniu bombek. Te wspaniałe cudeńka zachwy-
ciły wszystkich. Na pamiątkę wizyty każde dziecko otrzymało  ręcz-
nie malowaną bombkę ze swoim imieniem, którą będzie mogło powie-
sić na świątecznej choince.                                                               (p7)

Bombkowa wycieczka

... klucze do mieszkañ na œwiêta, jak prezent gwiazdkowy...      wiêcej czytaj. s.5
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Muzeum Regionalne im. Hieronima
£awniczaka informuje, ¿e  24 grud-
nia (Wigilia) oraz 31 grudnia (sylwe-
ster) bêdzie czynne do godziny
13.00.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera bêdzie czyn-
na: 24 grudnia, Wigilia, w godzinach
9.00 - 13.00; 31 grudnia, sylwester,
w godzinach 9.00 - 15.00.

Centrum Sportu i Rekreacji „Wod-
nik” informuje, ¿e w œwiêta basen
czynny jest nastêpuj¹co:
24 grudnia - nieczynny
25 grudnia od 14.00 - 22.00
26 grudnia od 10.00 - 22.00
31 grudnia od 6.00 - 12.00
1 stycznia od 14.00 - 22.00.
Od 14 do 31 grudnia promocyjne
ceny biletów na kryt¹ p³ywalniê dla
dzieci, m³odzie¿ szkolnej oraz grup -
tylko 6 z³ za godzinê.

Stowarzyszenie Mi³oœników Muzyki
zaprasza na koncert kolêd w wyko-
naniu s³uchaczy Policealnego Stu-
dium Piosenkarskiego w Poznaniu.
Koncert odbêdzie siê 27 grudnia
(niedziela) o godz. 16.30 w koœciele
œw. œw Piotra i Paw³a w Krotoszynie

Burmistrz Krotoszyna zaprasza
mieszkañców gminy na sylwestro-
wy pokaz fajerwerków.  Barwny i
efektowny spektakl pirotechniczny
odbêdzie siê o pó³nocy, tradycyjnie
na Rynku.

13 stycznia klub Fabu³a zaprasza na
koncert polskiego muzyka jazzowe-
go Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

17 stycznia  o godz. 18.00 w „Przed-
wioœniu” odbêdzie siê koncert nowo-
roczny Wies³awa Ochmana i jego
goœci. Bilety w cenie 30 z³ do naby-
cia w KOK.

Do koñca stycznia w Muzeum Re-
gionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê
szopek bo¿onarodzeniowych.

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 36 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

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

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

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

Urz¹d Skarbowy          (62)   725   19  00

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

Idąc do liceum wybrała profil
biologiczno-chemiczny, nie wiąza-
ła swojej przyszłości z policją, a
jednak została policjantką. Sier-
żant Paulina Błaszyk jest dzielni-
cową w krotoszyńskiej komendzie.

Jak dobra ciocia
- Idzie pani ijo, ijo… - te s³owa zawsze wywo³uj¹ uœmiech na twarzy Pauliny. Tak wo³aj¹ na jej
widok bawi¹ce siê w piaskownicy dzieci

Pomysł zaczął kiełkować w głowie
Pauliny pod koniec liceum, ale nie
wierzyła, że uda się jej wstąpić w
policyjne szeregi. Postanowiła naj-
pierw skończy szkołę ochroniarską
w Lesznie. Jednak policyjny mun-
dur kusił na tyle, że kiedy dowie-
działa się o naborze do policji,
chciała spróbować swoich sił. Mu-
siała uzyskać zgodę kierownictwa
szkoły. Była mile zaskoczona, kie-
dy otrzymała i pozwolenie, i zapew-
nienie, że wykładowcy pomogą jej
w przygotowaniach do testów.
Mama Pauliny nie była zadowolo-
na z wyboru profesji przez córkę,
bała się o ukochaną jedynaczkę. Za
to tata od początku akceptował jej
decyzję, pomagał, woził na egza-
miny.

W urodziny dowiedziała się, że
zdała tzw. multiselekt, egzamin
którego kandydaci na policjantów
boja się najbardziej, potem prze-
szła badania lekarskie i droga do
pracy stała otworem. Prezentem
imieninowym była informacja, że
została przydzielona do komendy
krotoszyńskiej.

 - Zdążyłam popracować tylko
półtora tygodnia i pojechałam na
7 miesięcy do szkoły policyjnej w
Pile. To był piękny czas i dobrze go
wspominam - mówi.  Do dzisiaj

utrzymuje kontakt z koleżankami,
które wtedy poznała. W Pile było
jak w wojsku.  System koszarowy,
musztra, zaprawa, służby w mie-
ście. Oceny z niektórych przedmio-
tów uzyskane w leszczyńskiej
szkole ochroniarskiej były honoro-
wane w Pile, było to duże ułatwie-
nie – chodziła na zajęcia, ale nie
stresował jej egzamin.

Po powrocie do Krotoszyna tra-
fiła do dzielnicówki, pod opiekę do-
stała dzielnicę nr 4 – skupisko osie-
dli. – Koledzy przyjęli mnie bardzo
serdecznie, do dzisiaj mogę liczyć
na ich pomoc, przyjść i zapytać,
jeżeli mam wątpliwości. Wspiera-
my się wzajemnie. Mam szczęście
do ludzi – uśmiecha się Paulina.

Praca daje jej satysfakcję. Naj-
bardziej cieszy możliwość kontak-
tu z dziećmi, często zagląda do
szkoły w swoim rejonie, nie zawsze
na pogadankę lekcyjną. Przycho-
dzi ot tak, rozmawia z młodzieżą
na przerwie, zawsze otacza ją wia-
nuszek chętnych do rozmowy, a te-
maty są różne. Często  odwiedza
również świetlicę socjoterapeu-
tyczną dla dzieci. Jest jedyną ko-
bietą pracującą w dzielnicówce.
Paulina nie uważa żeby to prze-
szkadzało w kontaktach z miesz-
kańcami. Wręcz przeciwnie, kobie-

ty przychodząc są zadowolone,
może też łatwiej im rozmawiać o
pewnych sprawach. Odbiera mnó-
stwo telefonów od kobiet z dzielni-
cy - Często w rozmowie padają sło-
wa: powiem pani jak kobieta kobie-
cie ... – mówi. A mężczyźni? Pano-
wie łagodnieją, nawet podczas in-
terwencji zdarza się, że próbują
prawić komplementy.

Dzielnicę nr 4 pani sierżant
ocenia jako spokojną. Do tej pory
nie zdarzyła się jej żadna trudna
czy niebezpieczna sytuacja. Spra-
wy udaje się rozwiązywać polu-
bownie i bez użycia kajdanek.

- Dzielnicowa to taka dobra cio-
cia – mówi Paulina - ale czasem
trzeba też pogrozić palcem czy gło-
śniej krzyknąć.

Pytana o minusy pracy poli-
cjanta nie umie ich wskazać. –Po-
licjant spotyka się z różnymi sytu-
acjami w pracy. Najbardziej przy-
kry i bolesny jest widok skrzywdzo-
nych dzieci, trudno się z tym pogo-
dzić. – mówi Paulina. – Poza tym
wstępując do policji, wiedziałam
jaka to praca Nie mogę narzekać,
lubię to, co robię, a decyzja o wstą-
pieniu w policyjne szeregi była
strzałem w dziesiątkę.

Monika Menzfeld-Czubak

sier¿. Paulina B³aszyk
wiek 22 lata
stan cywilny: panna
zainteresowania: sport, taniec, muzyka

Dzielnica nr 4 obejmje ulice: Benick¹,
Jastrzêbi¹, Klemczaka, Mas³owskiego,
Wiejsk¹, 1 Stycznia, 23 Stycznia,   os.
D¹browskiego, os. Korczaka, os. Sza-
rych Szeregów, os. Sikorskiego. Dziel-
nicowa przyjmuje policjantów w w po-
koju nr 111, tel. kontaktowy  725-52-
42.

Jak się mieszka w Krotoszynie? Chyba nie najgorzej, bo ceny
mieszkań - w porównaniu z tymi w innych miastach - nie są wygóro-
wane. A i za wodę i ścieki płacimy najmniej.

Tak wynika z analizy przeprowadzanej na łamach Ziemi Kaliskiej
przez tamtejszą dziennikarkę. Artykuł ukazał się 11 grudnia, autor-
ka porównuje w nim wysokość opłat za wodę i ścieki, podatek od
nieruchomości oraz ceny mieszkań i działek w odniesieniu do me-
tra kwadratowego.                                                                             (eliz)

Warto mieszkaæ
w Krotoszynie
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K r ó t k o

W spotkaniu udział wzięli
reprezentanci stron porozumie-
nia w sprawie budowy monito-
ringu, które podpisano 31 paź-
dziernika ubiegłego roku. Obec-
ni byli: Leszek Kulka, starosta,
Maciej Bratborski, burmistrz
Koźmina Wlkp., Wojciech Ka-
sprowicz, komendant Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszy-
nie, oraz Julian Jokś, burmistrz
Krotoszyna.

Wykonawcę zadania, konsor-
cjum poznańskich firm Konwer-
ga Sp. Z o.o. i Link Sp. z o.o. re-
prezentowali Jarosław Ławicki
i Krzysztof Torbicki. Nie zabra-
kło projektanta Tadeusza Bu-
dwiga oraz pracowników, którzy
z ramienia urzędu miejskiego
prowadzili nadzór nad realizacją
zadania. Na spotkanie zaproszo-
no również przedstawicieli pra-
sy.

W trakcie spotkania okaza-
ło się, że powodów do zadowole-
nia jest wiele. Według słów sze-
fa Konwergi  Krotoszyn i Koźmin
Wlkp. dysponują nowoczesnym
systemem, jakim nie mogą po-
chwalić się nawet największe
miasta w Polsce. Jarosław
Ławicki nadmienił również, że
nowoczesna technologia pozwa-
la  na łączenie systemów. Można
bez problemu scalić system mo-
nitoringu Koźmina z systemem
krotoszyńskim i będą one ze
sobą doskonale współpracować.
Ławicki podkreślał wyjątkowość
przeprowadzonej inwestycji.
Wyjątkowość polegała na tym, że
wszystko udawało się załatwić

Monitorowane i bezpieczne
14 grudnia odby³ siê odbiór koñcowy monitoringu wizyjnego zainstalowanego w Krotoszynie i
KoŸminie Wlkp.

od ręki.  – Nie było problemu z
terminami, zezwoleniami i decy-
zjami – mówił Ławicki. - Było
widać duże zaangażowanie i
wolę wszystkich, żeby ten moni-
toring powstał, żeby wszystko
gładko i sprawnie poszło.

Burmistrz Jokś wyraził na-
dzieję, że w przyszłym roku uda
się zainstalować kolejne kame-
ry w mieście. Zwracał uwagę na
ogromne możliwości zainstalo-
wanego sprzętu – obrotowa gło-
wica kamery ma możliwość przy-
bliżenia nawet bardzo małych
przedmiotów w doskonałej
ostrości. Bez problemu można
zobaczyć nie tylko rejestrację
samochodów ale też odczytać
naklejki z numerami rejestracyj-
nymi przyklejane na przedniej
szybie.

Chęć rozbudowy systemu wy-

raził również burmistrz Brat-
borski, który już zauważył po-
zytywne skutki działania moni-
toringu – z koźmińskiego ryn-
ku zniknęły osoby spożywają-
ce alkohol. Podziękował urzęd-
nikom krotoszyńskiego Urzędu
Miejskiego, którzy prowadzili
nadzór nad przebiegiem prac.

– Jest to dowodem dobrej współ-
pracy obu urzędów – powiedział.

Dobrą organizację pracy i
sprawny, bezproblemowy prze-
bieg robót prowadzonych przez
wykonawcę inwestycji podkreślał
Franciszek Marszaek, zastępca
burmistrza Krotoszyna.

Starosta Leszek Kulka mówił
o ogromnym wpływie monitorin-
gu na poprawę bezpieczeństwa
również w komunikacji drogowej.
O tym, że monitoring będzie bar-
dzo przydatny w pracy policjan-
tów z przekonaniem mówił ko-
mendant krotoszyńskiej policji,
Wojciech Kasprowicz. - Pierwsze
efekty już są. Chodzi głównie o
sprawy porządkowe. Skierowano
kilka spraw do sądu, wręczono
mandaty karne, udało się ustalić
sprawcę kradzieży roweru –
mówił komendant.

Protokół odbioru inwestycji
podpisano bez uwag.

Monitoring dzia³a w Krotoszynie od po³owy listopda. Obraz z oœmiu kamer

zainstalowanych w mieœcie obserwuj¹ policjanci w krotoszyñskiej Komen-

dzie Powiatowej Policji oraz dy¿urny Stra¿y Miejskiej. Obrazy trzech kamer

w KoŸminie Wlkp. Œledz¹ policjanci w miejscowym Komisariacie. Krotoszyn

-  trzy kamery zainstalowano w Rynku, pozosta³e na Ma³ym Rynku, placu

Jana Paw³a II, skrzy¿owaniu ul. Piastowskiej z ul. Sienkiewicza, przy Szkole

Podstawowej nr 4 oraz na parkowym placu zabaw. Kamery w KoŸminie Wlkp.:

Rynek, ul. Zamkowa, os. Tysi¹clecia.

Na monitoring wydano: 120.000 z³ - Starostwo Powiatowe  (przygotowanie

projektu technicznego), 280.861 - z³ UMi G w KoŸminie Wlkp. (realizacja),

505.294 z³ – UM w Krotoszynie (realizacja).

Zakończono przebudowę ul. Ludowej w Krotoszynie, odbiór uli-
cy odbył się w czwartek 10 grudnia.  Na ul. Ludowej wybudowano
jezdnię o długości 295 mb, szer. 6 m, nawierzchnia z kostki betono-
wej.  Wykonano ściek przykrawężnikowy oraz wpusty uliczne do
kanału deszczowego, dodatkowo wykonano dren wzdłuż obu pro-
jektowanych krawędzi drogi oraz wjazdy z kostki brukowej. Ko-
nieczna okazała się przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.
Prace wykonywali pracownicy  koźmińskiej firmy Brukarstwo i
Handel pana Włodzimierza Kasprzaka. Inwestycja kosztowała
gminę  478.771 zł                                                                                         (mm)

                po odbiorze
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Na nowego so³tysa Œwinkowa
mieszkañcy wybrali podczas gru-
dniowych wyborów Wojciecha
Szczeœniaka.

Do 29 grudnia, do godz. 9.30 do Urzêdu
Miejskiego (pok. nr 63) mog¹ sp³ywaæ
oferty firm zainteresowanych udzia³em
w przetargu na  budowê ul. Hubala w
Krotoszynie. Zakres robót obejmuje miê-
dzy innymi  budowê ci¹gu pieszo-jezd-
nego o d³ugoœci ok. 180 i szerokoœci 6
metrów z kostki betonowej na podbudo-
wie t³uczniowej.

17 grudnia w Urzêdzie Miejskim odby³o
siê spotkanie w sprawie przysz³oroczne-
go harmonogramu obchodów œwi¹t pañ-
stwowych i lokalnych w naszej gminie.
Harmonogram by³ wczeœniej konsulto-
wany ze starostwem oraz parafiami. W
spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz gminy, powiatu, historycy i kom-
batanci. Z ostateczn¹ wersj¹ harmono-
gramu mieszkañcy bêd¹ mogli siê zapo-
znaæ na stronie miejskiej w zak³adce Im-
prezy, œwiêta. Tam te¿ umieszczana jest
co roku informacja o planowanych im-
prezach sportowych i kulturalnych.

Uczestnicy spotkania sprawdzili, jak funkcjonuje podgl¹d ze stanowiska stra¿y
miejskiej

Szeroka, równa i bezpieczna – to najwa¿niejsze cechy ulicy.

Podzielili siê
Z inicjatywy burmistrza pracowni-

cy Urzêdu Miejskiego podzielili siê bo-
nami towarowymi, które otrzymali ze
swojego funduszu socjalnego na œwiê-
ta, z rodzinami potrzebuj¹cymi z tere-
nu Miasta i Gminy Krotoszyn. Zebrali
tak¿e sporo s³odyczy i zabawek.

Paczkami i bonami obdarowano
29 rodzin. Listê rodzin komisja socjal-
na sporz¹dzi³a na podstawie informa-
cji pracowników Wydzia³u Finansowo-
Bud¿etowego, którzy je¿d¿¹ do podat-
ników na kontrole i znaj¹ ich sytuacjê
rodzinn¹ i finansow¹. Skorzystano tak-
¿e z informacji otrzymanych od peda-
gog Lucyny Korsak, prowadz¹cej œwie-
tlicê socjoterapeutyczn¹.             (um)
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Konkurs skierowany był do
dzieci przedszkolnych oraz
uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z terenu powia-
tu. Prace oceniało jury w składzie:
Beata Ulbrych  (Krotoszyński Ośro-
dek Kultury), Elżbieta Poczta (Sta-
rostwo Powiatowe w Krotoszynie),
Helena Kasperska  (Muzeum Re-
gionalne w Krotoszynie) Na kon-
kurs wpłynęły 63 prace, z których
15 otrzymało nagrody i wyróżnie-
nia.

Nagrody wręczył 14 grudnia
burmistrz Krotoszyna Julian Jokś ,
w imieniu starosty gratulacje skła-
dała Elżbieta Poczta.

Wszystkie nadesłane na kon-
kurs prace są prezentowane na wy-
stawie czasowej, która będzie czyn-
na do końca stycznia 2010.

Nagrodzeni:

I kategoria: 5-6 lat (przedszkola,

oddziały przedszkolne)

I nagroda – grupa sześciolatków z
Przedszkola nr 5 „Wesoła Gromad-
ka”w Krotoszynie
II nagroda – Maurycy Skowroński
- Przedszkole Parkowe „Skrzaty” w
Koźminie Wlkp.
III nagroda – Marcel Kozłowski –
Przedszkole nr 6 z Oddz. Integra-
cyjnymi w Krotoszynie.

II kategoria: 7-9 lat (kl. I-III SP)

I nagroda – Natalia Guzior – SP
Świnków, kl. III (l. 9).

Naj³adniejsze szopki
8 grudnia rozstrzygniêto konkurs na szopkê bo¿onarodzeniow¹. Organizatorami drugiej edycji  konkursu podobnie jak w
roku ubieg³ym, by³o krotoszyñskie Muzeum Regionalne, Urz¹d Miejski w Krotoszynie , Starostwo Powiatowe oraz Kroto-
szyñski Oœrodek Kultury.

II nagroda - Weronika Ziembiń-
ska – SP Kobierno, kl. III
III nagroda – Natasza Nowicka
– SP Gorzupia, kl. III
Wyróżnienie –  Zespół Szkół nr
2 w Krotoszynie - Koło Arty-
styczne – kl. I a

III kategoria: klasy IV-VI

szkół podstawowych

I nagroda – Paulina Witkowska
– SP Świnków, kl. V
II nagroda – Weronika Bogacz,
Zespół Szkół Publicznych w
Rozdrażewie, kl. VI
III nagroda – Martyna Dankow-
ska i Natalia Pierunek, Zespół
Szkół Publicznych w Rozdraże-
wie, kl. VI c

1 grudnia w hali produk-
cyjnej Wojskowego Zakładu
Remontowo-Budowlanego na
terenie byłej jednostki woj-
skowej grupa ponad 130 osób
mogła obejrzeć spektakl
„SZAWEŁ” w reżyserii Jacka
Głomba. Spektakl został wy-
stawiony przez Teatr im. He-
leny Modrzejewskiej z Legni-
cy i przedstawiał losy byłego
zbrodniarza Szawła z Tarsu.

Pomysł aby ukazać pierw-
szych chrześcijan we współ-
czesnej scenografii, okazał się
niezwykle skuteczny estetycz-
nie i intelektualnie. Błyskotli-
wy tekst Roberta Urbańskie-
go i świetne role: Katarzyny
Dworak, Janusza Chabiora,
Przemysława Bluszcza czy

Teatralny grudzieñ w Krotoszynie

Pawła Wolaka,  atmosfera
miejsca, scenografia i muzy-
ka oraz bliskość, niemalże

Dziêki udzia³owi Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury w projekcie TEATR POLSKA w grudniu mi³oœnicy teatru i to tego naj-
wy¿szej jakoœci, obejrzeæ mogli dwa spektakle teatralne.

uczestniczenie widzów w
sztuce stworzyły niezwykłe
widowisko, które na pewno

IV kategoria: szkoły gimnazjal-

ne

I nagroda – Katarzyna Witkowska
– Niepubliczne Gimnazjum w Kro-
toszynie kl. I
II nagroda – Sylwia Łączewna –
Gimnazjum kl. I – Zesp. Szkół im.
Jana  Twardowskiego w
Chwaliszewie
III nagroda – Mateusz Niciejewski
– Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie,
kl. I
Wyróżnienie – Daniel Olejnik – Ze-
spół Szkół im. J. Twardowskiego
w Chwaliszewie, Kl. I Gimnazjum.

Ponadto jury przyznało nagro-
dę specjalną dla klasy III przyspo-
sabiającej do pracy ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Konarzewie.

(helka,mm)
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zostanie zapamiętane mimo
niesprzyjające pogody.

Drugim spektaklem, który
w ramach projektu TEATR
POLSKA został zaprezento-
wany krotoszyńskiej publicz-
ności był „BOBOK” w reżyse-
rii Grigorija Lifanowa. Sztuka
została wystawiona w kroto-
szyńskim, nowo wyremontowa-
nym kinie Przedwiośnie 8 grud-
nia. „Bobok” na podstawie Opo-
wieści fantastycznych Fiodora
Dostojewskiego został wysta-
wiony przez Teatr Polski z Po-
znania. Tytułowy Bobok to
mara, straszydło czy zwidy nę-
kające pisarza Iwana Iwanowi-
cza.

Przedstawienie w którym
strach mieszał się z chwilami

wesołymi wywoływało również
różne reakcje wśród publiczno-
ści. Wyśmienite kreacje aktor-
skie: Łukasza Chrzuszcza
(Iwan Iwanowicz), Sebastiana
Cybulskiego (Siemion Ardalio-
nowicz) oraz Jakuba Papugi
(Portret) na pewno spodobały
się zgromadzonym miłośnikom
teatru, do tego wyśmienita mu-
zyka Ivana Prosetskyego stwo-
rzyła odpowiedni, dla każdej ze
scen nastrój.

Miejmy nadzieję że w nad-
chodzącym roku znajdą się
środki w Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego
na taki projekt i będziemy mo-
gli obejrzeć kolejne spektakle
u nas w Krotoszynie.

(woszu)
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Autorzy naj³adniejszych szopek zostali nagrodzeni

Szopki mo¿na ogl¹daæ w muzeum do koñca stycznia

 Jedna z nagrodzonych prac.

„Bobok” przyci¹gn¹³ do kina t³umy widzów



www.is.krotoszyn.pl                                           22, 23 (82, 83)

5

Wyremontowany i zaadapto-
wany na potrzeby mieszkalne
poszkolny budynek w Kobiernie
władze naszej gminy przezna-
czyły na lokale socjalne. Dzięki
temu w dawnej szkole może za-
mieszkać dziewięć rodzin z listy
oczekujących na przydział loka-
lu socjalnego.

16 grudnia nowi najemcy
odebrali klucze z rąk burmistrza
Krotoszyna. Mieszkania są w
pełni przygotowane do zasiedle-
nia i umeblowania, brakuje w
nich jedynie lamp sufitowych.
Każdy lokal ma niezależne
ogrzewanie - piec z wężownicą.
Kuchnie wyposażono w kuchen-
ki gazowe, zlewozmywaki i boj-
ler na ciepłą wodę, na użytkow-
ników czekają też gotowe łazien-
ki. Każdemu lokalowi przypo-
rządkowano pomieszczenie go-
spodarcze w podwórzu, gdzie
można przechowywać opał, ro-
wery. Za budynkiem jest ogro-
dzony teren, częściowo zaziele-
niony, nadający się na teren za-
baw dzieci czy letnie spotkania
sąsiadów. Nie brakuje także
miejsca do zaparkowania auta.
Rodziny, które zdecydowały się

Klucze pod choinkê
- Nie planowaliœmy terminu, ale tak akurat siê sta³o, ¿e klucze do mieszkañ przekazujemy pañstwu na œwiêta, jak pre-
zent gwiazdkowy - wyjaœnia³ burmistrz Julian Jokœ nowym mieszkañcom starej szko³y.

Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele lokalnych tytu-
łów, a informacji na temat nowej
spółki udzielali burmistrz, jego
zastępca Franciszek Marszałek
oraz skarbnik Grzegorz Galicki.
Nosi ona nazwę Wielkopolski
Fundusz Rozwoju Miast SA i zo-
stała zawiązana 9 grudnia w
Murowanej Goślinie. Jej założy-
cielami są: Gmina Miejska Cho-
dzież, Miasto i Gmina Krotoszyn,
Miasto i Gmina Murowana Gośli-
na, Gmina Miejska Wągrowiec.
Nad przystąpieniem do nowej
spółki zastanawiają się jeszcze
Jarocin i Gostyń.

Założenie Spółki poprzedzi-
ły uchwały rad miejskich w po-
wyższych gminach: Murowana
Goślina - 26 X 2009;  Chodzież -
25 XI 2009; Wągrowiec - 29 X
2009; Krotoszyn - 26 XI 2009. 
Głównym celem nowego tworu -
jak określili to założyciele - jest
prowadzenie otwartego i niedy-
skryminującego funduszu roz-
woju obszarów miejskich, który
byłby zdolny do pozyskiwania i
redystrybucji środków pienięż-
nych dostępnych w ramach ini-
cjatywy JESSICA.* Działania fi-

nansowe mają wspierać projek-
ty miejskie gwarantujące przy-
chody. Władze naszej gminy
mają nadzieję, że dzięki tym po-
czynaniom uda się pozyskać pie-
niądze na rewitalizację centrum
miasta.

Organami Spółki są Zarząd,
Rada Nadzorcza. W skład Rady
Nadzorczej założyciele powołali
przedstawicieli gmin: Marcina
Michała Lisa (Murowana Gośli-
na), Grzegorza Kamińskiego

na zamieszkanie w dawnej szko-
le, zyskały dobre warunki do
życia i wychowywania dzieci. Po
drugiej stronie ulicy jest szkoła
podstawowa.

Wraz z kluczami burmistrz
Jokś przekazał nowym miesz-
kańcom gratulacje z tej okazji
oraz życzenia świąteczne. Tego
dnia PGKiM rozpoczął też spisy-
wanie z lokatorami umów o naj-

mie. Do końca grudnia wszyscy
mają czas na przeprowadzkę, od
stycznia administrator będzie
naliczał im już opłaty za przy-
znane mieszkanie. Jako pierw-
szy przenosiny rozpoczął pan
Dariusz Kokociński z rodziną,
który będzie pełnił obowiązki
gospodarza budynku. - Święta
spędzimy już w nowym mieszka-
niu- zapewnił.

Budynek do potrzeb miesz-
kalnych przystosował Zakład
Usługowy „Marzyński” z Wilko-
wyi, zwycięzca przetargu ogło-
szonego w zeszłym roku przez
burmistrza Krotoszyna. Koszt
adaptacji wyniósł około 700 tys.
zł. 70 procent tej kwoty pocho-
dziło z kasy gminy, natomiast 30
procent wyniosło dofinansowa-
nie z rządowego Funduszu Do-
płat, który wspiera gminne inwe-

Krotoszyn w nowej spó³ce
15 grudnia w gabinecie burmistrza Juliana Joksia odby³a siê konferen-
cja prasowa, której g³ównym tematem by³a informacja o utworzeniu
samorz¹dowej spó³ki akcyjnej.

stycje na lokale socjalne. Wyre-
montowanym budynkiem zarzą-
dza Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej,
któremu gmina przekazała
obiekt w użytkowanie. O tym, kto
zamieszka w budynku, zadecy-
dowała komisja mieszkaniowa,
złożona z przedstawicieli Urzę-
du Miejskiego i Przedsiębior-
stwa.

(eliz)

(Wągrowiec), Grzegorza Galic-
kiego (Krotoszyn) i Ryszarda
Piotra Kapustę (Chodzież).

(eliz)

*JESSICA - inicjatywa wdrażana przez

Samorząd Woj. Wielkopolskiego, jej

pełna nazwa Joint Europan Support

for Sustainable Investment in City Are-

as; wspólny pomysł Komisji Europej-

skiej, Europejskiego Banku Inwesty-

cyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Eu-

ropy na finansowe wspieranie zrówno-

ważonego rozwoju obszarów miej-

skich.
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Pod koniec listopada parkowy staw od ulicy Piastowskiej zyskał
nową ozdobę. Na wysepce stanął domek dla pary łabędzi. Budkę w sty-
lu japońskiej pagody wykonał Zakład Stolarski pana Czesława Blan-
dziego z Karminka.  Parkowe M-2 ma wymiary 168 x 17 x 230 cm i jest
wykonane  z sosnowego, zaimpregnowanego drewna. Kosztowało gmi-
nę 7 tys. złotych. Obecnie w parku rezyduje jeden łabędź. Prawdopo-
dobnie wiosną na parkowym stawie zamieszka para łabędzi, które zo-
staną sprowadzone z wrocławskiego zoo.                                         (mm)

Chata na wyspie
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Ten, kto odebra³ klucze...

...mo¿e mi podpisaæ umowê
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Konkurs trwał od 1maja do 31
października br. Wzięło w nim
udział 37 szkół i 22 przedszkola
z terenu działania Związku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy. Zebrano
173 485 baterii w szkołach i
98 884 w przedszkolach, łącznie
272 369 sztuk o wadze 5000 kg.

Baterie zbierano do pojemni-
ków na terenie szkół i przedszko-
li, które dostarczyła firma Argo-
Film, koordynator całego przed-
sięwzięcia. Następnie baterie
przewieziono do pojemników
znajdujących się na terenie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Kro-
toszynie. Zbieracze baterii zosta-
li ocenieni w kilku kategoriach.

Kategoria: liczba baterii ze-

brana w przedszkolu w przeli-

czeniu na jednego przedszko-

laka

I miejsce - Przedszkole w Ró-
żopolu, 397 baterii na dziecko, na-
groda: notebook, fundator firma
ARGO-FILM z Tarnowa.

II miejsce - Przedszkole im.
Kubusia Puchatka w Odolanowie,
260 baterii na dziecko, nagroda:
miniwieża, fundator Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie.
III miejsce - Przedszkole w Beni-
cach, 229 baterii na dziecko, na-
groda: zestaw klocków, fundator

Zbieracze nagrodzeni
Podsumowanie konkursu zbiórki zu¿ytych baterii odby³o siê 12 grudnia
w kinie Przedwioœnie.

Starostwo Powiatowe w Kroto-
szynie.

Wyróżnienia: Oddział Przed-
szkolny w Kobiernie, 216 baterii
na dziecko; Publiczne Przedszko-
le Rozdrażewie, 188 baterii na
dziecko; nagrody dla wyróżnio-
nych ufundował Związek Gmin
Zlewni Górnej Baryczy.

Kategoria: liczba baterii ze-

brana w szkole w przeliczeniu

na jednego ucznia

I miejsce - Szkoła Filialna w
Dzielicach, 1726  baterii na
ucznia, nagroda: notebook, fun-

dator Firma ARGO-FILM z Tar-
nowa.

II miejsce - Szkoła Filialna w
Kromolicach, 399 baterii na
ucznia, nagroda: miniwieża oraz
odtwarzacz DVD, fundator: Zwią-
zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

III miejsce - Szkoła Filialna w
Bułakowie, 378 baterii na ucznia,
nagroda: akcesoria sportowe,
fundator: Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Krotoszynie.

Wyróznienia: Szkoła Filialna
we Wziąchowie, 162 baterii na
dziecko; Szkoła Podstawowa w
Przygodzicach, 77 baterii na

dziecko; nagrody dla wyróżnio-
nych ufundował Związek Gmin
Zlewni Górnej Baryczy.

Kategoria: liczba baterii zebra-

na przez szkołę

I miejsce - Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Koźminie Wlkp., wynik
16 485 baterii, nagroda: notebo-
ok, fundator firma ARGO-FILM z
Tarnowa.

II miejsce - Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Krotoszynie, 14 673 ba-
terii, nagroda: zestaw książek do
biblioteki szkolnej, fundator:
Związek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy.

III miejsce - Szkoła Podstawo-
wa w Zdunach, 14 541 zużytych
baterii, nagroda: aparat cyfrowy,
fundator: Regionalne Centrum
Edukacji ekologicznej w Kroto-
szynie.

Wyróżnienia: Szkoła Filialna
w Dzielicach, 13 808 baterii; Szko-
ła Podstawowa im. Adama Mic-
kiewicza w Pogorzeli, 9 883 bate-
rii; nagrody dla wyróżnionych
ufundował Związek Gmin Zlew-
ni Górnej Baryczy.

Jury konkursu postanowiło
przyznać nagrody pocieszenia
dla najmłodszych zbieraczy –
wszystkich przedszkoli  uczestni-
czących w konkursie. W tej kate-
gorii nagrody ufundowane zosta-
ły przez Urząd Miejski w Kroto-
szynie oraz Związek Gmin Zlew-
ni Górnej Baryczy.

Konkurs organizowany był
przy współpracy i pomocy finan-
sowej: Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i gospodar-

ki Wodnej w Poznaniu, Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Krotoszy-
nie, Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie, urzędów miast i
gmin z terenu działania Związ-
ku, tj. Kobylina, Koźmina Wlkp.,
Milicza, Odolanowa, Ostrzeszo-
wa, Przygodzic, Sośni, Sulmie-
rzyc, Rozdrażewa i Zdun, Kroto-
szyńskiego Ośrodka Kultury, Re-
gionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Krotoszynie.

Dla przypomnienia:

- w I edycji konkursu 22 szkoły
zebrały 37 170 szt. baterii o wa-
dze 1200 kg;
- w II edycji brały udział 34 szko-
ły i 7 przedszkoli i zebrano  91 441
szt. o wadze 1 975 kg.
- w III edycji wzięło udział 30
szkół i 11 przedszkoli, zebrano
100 859 szt. baterii, 2 200 kg;
- w IV edycji 29 szkół i 11 przed-
szkoli i zebrało 121 107 szt.
- w V edycji – 21 szkół i 15 przed-
szkoli zebrało 96 893 szt.
- w VI edycji – 49 szkół i 17 przed-
szkoli zebrało 208 286 baterii;
- w VII edycji – 55 szkół i 27 przed-
szkoli i zebrało 250 000 szt. bate-
rii, 4900 kg;
- w VIII edycji – 54 szkoły oraz 20
przedszkoli  zebrało 238 964 ba-
terii, 4980 kg;
- w IX edycji – 54 szkoły i 28
przedszkoli zebrało 303 000 bate-
rii, 5600 kg. W sumie w ciągu 10
lat trwania konkursu zebrano
ponad 36 ton -  ponad 1,7 mln szt.
- zużytych baterii.

(zgzgb)

Zawodnicy ścigali się na
dystansach 25, 50 oraz 100 m
stylami: dowolnym, zmiennym,
klasycznym i grzbietowym.
30 osobowa reprezentacja KS
Krotosz zdobyła 26 medali.
Medaliści KS Krotosz:
Ola Krajewska   – I m na 25 m st.
klasycznym,I m na 50 m st.
klasycznym
Artur Pauter    – II m na 25 m st.
klasycznym, II m na 50 m st.
klasycznym
Jakub Klauza    – III m na 50 m st.
dowolnym
Konrad Powroźnik  – I m na 50 m
st. klasycznym, II m na 100m st.
zmiennym
Ada Kaczmarek   – I m na 100 m
st. dowolnym, I m na 100 m st.
zmiennym
Przemysław Kuca  – I m na 100 m
st. dowolnym, I m na 100 m st.
zmiennym
Marcin Sobański  – II m na 100 m
st. dowolnym, II m na 100 m st.
zmiennym
Joanna Garstka   - II m na 100 m
st. dowolnym, III m na 100 m st.
zmiennym
Agnieszka Jakubowska   – II m

na 50 m st. klasycznym,III m na
100 m st. dowolnym
Mateusz Sęk   – II m na 50 m st.
klasycznym
Agata Czuk   – I m na 50 m st.
klasycznym
Zuzanna Nele   – III m na 100 m
st. dowolnym, II m na 50 m st.
dowolnym
Katarzyna Patryniak  – III m na
100 m st. dowolnym, II m na 100
m st. zmiennym
Oliwia Mielcarek  – II m na 100 m
st. dowolnym, III m na 100 m st.
zmiennym

Miko³ajkowe zawody p³ywackie
12 grudnia w zawodach p³ywackich  w Ostrowie Wlkp. p³ywacy z  KS
Krotosz-Krotoszyn spotkali siê z zawodnikami Piasta Krotoszyn,  Delfina
Kalisz, UKS 9 Kalisz, Wodnika Rawicz, UKS Maratoñczyk Ostrów Wlkp.

Wiktoria Mielcarek  – III m na 50
m st. dowolnym
Najlepszą zawodniczką okazała
się Ola Krajewska z KS Krotosz –
zdobywczyni 2 złotych medali na
25 m st. klasycznym i 50 m st.
klasycznym co w przeliczeniu na
punkty daje 1 716.
Pływacy KS Krotosz wygrali
również klasyfikację drużynową
zdobywając
24 400 pkt. Pozostałe kluby: UKS
Maratończyk 21 320 pkt, „UKS 9”
Kalisz 16 116 pkt.      (ks krotosz)
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Swoje pokazowe egzempla-
rze wystawili gołębiarze z Kro-
toszyna, Jarocina, Pleszewa,
Ostrowa Wlkp., Kalisza, Kępna,
Sycowa i Ostrzeszowa. Razem
na wystawie zaprezentowano
247 ptaków. Komisja oceniająca
wybrała spośród nich 10, które
będą reprezentowały okręg na
wystawie krajowej. Nagrodzono
także właścicieli najwyżej oce-
nionych ptaków. Dwa z ufundo-

Ptasia wystawa
12 i 13 grudnia w sali wiejskiej w Ró¿opolu
odby³a siê wystawa go³êbi pocztowych hodow-
ców z okrêgu kaliskiego.

wanych przez kaliski zarząd pu-
charów otrzymali hodowcy z od-
działu krotoszyńskiego, trzeci
hodowca z Ostrowa.
Wystawa cieszyła się sporym za-
interesowaniem zwiedzających -
ptasie okazy obejrzało ponad ty-
siąc osób.

Jej organizatorem był kroto-
szyński oddział Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych.                         (eliz)
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Dzieci i młodzież z przed-
szkoli i szkół, nie tylko naszego
regionu, zebrały się w kroto-
szyńskim kinie „Przedwiośnie”,
aby zaprezentować piosenki i
widowiska o tematyce ekologicz-
nej. Drugiego dnia festiwalu o
godz. 16.00 jury ogłosiło wer-
dykt.

Zwycięzcy - podzieleni na kil-
ka kategorii wiekowych oraz ze-
społy, solistów i widowiska -
otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Występy oceniali: Je-
rzy Mularczyk, aktor scen wro-
cławskich; Izabela Żyto, muzyk,
dyrygent; Włodzimierz Regulski,
muzyk jazzowy, pedagog.

O godz. 18.00 w holu kina na-
stąpiło ogłoszenie konkursu pla-
stycznego „Dzikie zwierzęta –
ginące gatunki”. Z całej Polski
nadesłano 728 prac, 55 z nich
nagrodzono i wyróżniono. Oce-
niali je: Elżbieta Poczta (Staro-
stwo Powiatowe w Krotoszynie),
Magdalena Minta (Związek
Gmin Zlewni Górnej Baryczy),
Beata Ulbrych (Krotoszyński
Ośrodek Kultury).

Tradycyjnie już podczas
trwania festiwalu ogłoszono wy-
niki konkursu na zbiórkę zuży-
tych baterii. Odbyło się ono
pierwszego dnia festiwalowego o
godz. 16.00.

Organizatorami imprez byli:
Krotoszyński Ośrodek Kultury,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Związek Gmin Zlewni Gór-
nej Baryczy i Starostwo Powia-
towe.

Nagrodzeni w konkursie
scenicznym

Zespoły, piosenka, 3-6 lat

I miejsce - Przedszkole nr 6 w
Krotoszynie
II miejsce - “Wesoła gromadka”
z przedszkola nr 5 w Krotoszy-
nie
II miejsce - dzieci z Przedszkola
nr 1 w Krotoszynie
III miejsce - dzieci z Przedszko-
la nr 2 w Krotoszynie

Soliści, piosenka, 3-6 lat

I miejsce - Agata Stanisławska
z Przedszkola “Parkowe Skrza-
ty” w Koźminie Wlkp.
II miejsce - Weronika Gabryś z
Przedszkola nr 13 w Ostrowie
Wlkp.
III miejsce - Aleksandra Szczot-
ka - Oddział Przedszkolny w Ró-
żopolu

Widowiska, 3-6 lat

I miejsce - “Ekoludki” z Przed-
szkola w Kobylinie
I miejsce - dzieci z Przedszkola

M³odzi ekologiczni
11 i 12 grudnia odby³ siê czternasty ju¿ Ogól-
nopolski Festiwal Dzieciêcy o Tematyce Ekolo-
gicznej.

“Maciuś” w Krotoszynie
I miejsce - “Iskierki” z Przed-
szkola Publicznego w Rozdraże-
wie

Widowiska, 7-12 lat

II miejsce - grupa z Zespołu
Szkół nr 2 w Krotoszynie
nie przyznano I miejsca

Piosenka, soliści, 7 - 12 lat

I miejsce - Aleksandra Zwierz ze
SP w Biadkach
I miejsce - Joanna Michalak ze
SP w Sławoszewie
II miejsce - Eliza Mróz - z SP w
Parzewie
III miejsce - Antonina Olejnik z
Krotoszyna
III miejsce - Dominika Sobańska
z SP w Świnkowie

Widowiska, 13 lat i więcej

II miejsce - grupa “Kameleon” z
SOSW w Konarzewie
nie przyznano I miejsca

Soliści, piosenka, 13 lat i wię-

cej

I miejsce - Sandra Martyna ze SP
w Białobłotach
II miejsce - Marta Januszkiewicz
z ZSP w Sulmierzycach
III miejsce - Roksana Wyrembel-
ska z ZSP w Sulmierzycach
Wyróżnienie - Joanna Pondel z

Zespołu Szkół Specjalnych w
Krotoszynie

Chóry

I miejsce - Chór z ZSP w Sulmie-
rzycach
II miejsce - Chór Młodzieżowy z
Krotoszyna
III miejsce - “Przednutki” z SP w
Gorzupi

Nagrodzeni w konkursie
plastycznym

Kategoria 3 - 6 lat

Maja Matyjasik - MDK w Rybni-

ku
Marcelina Wyrwas - Przedszko-
le nr 3 w Krotoszynie
Oliwia Robakowska - Przedszko-
le nr 5 w Krotoszynie
Lena Balcerak - Przedszkole nr
5 w Krotoszynie
wyróżnienia
Jakub Durczewski - Kobylin
Tatiana Karasińska - Przedszko-
le nr 3 Krotoszyn
Zuzia Janik - MDK w Rybniku
Julia Miedzińska - Przedszkole
w Koźminie Wlkp.

Emilka Nogły - MDK w Rybniku
Joanna Zielińska - Miejskie
Przedszkole nr 20 w Lesznie
Szymon Szulik - MDK w Rybni-
ku
Patrycja Klajbert - ZS Oddział
Przedszkolny w Chwaliszewie
Michał Kołodziejczyk- ZS Od-
dział Przedszkolny w Chwalisze-
wie
Kacper Kaźmierczak - Przed-
szkole w Kobylinie

Kategoria 7 - 9 lat

Piotr Mieszała - ZS w Chynowej
Jakub Mrowieński - SP nr 5
Ostrów Wlkp.

Anita Witkowska - SP w Świnko-
wie
Nikodem Sarna - MDK w Rybni-
ku
Magda Sitko - MDK w Rybniku
Samanta Głuszek - SP w Rosz-
kach
wyróżnienia
Emilka Słońska - MDK w Rybni-
ku
Jakub Freich - MDK w Rybniku
Mateusz Smrek - MDK w Rybni-
ku
Kinga Lubszczyk - MDK w Ryb-
niku
Julia Hudziak - MDK w Rybniku
Bartek Kawalec - MDK w Rybni-
ku
Julia Witek - SP w Roszkach
Klaudia Helman - SP nr 5 w
Ostrowie Wlkp.
Bartosz Wachowiak - SP w Rosz-
kach
Emila Pałat - SP nr 5 w Ostrowie
Wlkp.
Weronika Wałęsa - SP w Kobier-
nie
Arkadiusz Kostanowicz - SZ w
Białobłotach
Julia Szulc - SP nr 5 w Ostrowie
Wlkp.
Zosia Kaszyńska - SP nr 5 w
Ostrowie Wlkp.
Aleksandra Kasperska - SP nr 5
w Ostrowie Wlkp.
Marcin Sitarz - SP w Kobylinie

Kategoria 10 lat i więcej
Aleksandra Zwierz - SP w Biad-
kach
Katarzyna Witkowska - Niepu-
bliczne Gimnazjum w Krotoszynie
Hanna Lisiak - SP w Roszkach
Paulina Witkowska - SP w Świn-
kowie
Ada Lisiecka - Gimnazjum w Bia-
łobłotach
Dominika Sobecka - SP w Świn-
kowie
Michał Zwierz - ZS w Chwalisze-
wie
wyróżnienia
Hanna Lisiak - SP w Roszkach
Natalia Sibera - ZS w Kobylinie
Natalia Pląskowska - ZS nr 1 w
Krotoszynie
Julia Osińska - Szkoła Podstawo-
wa w Białobłotach
Katarzyna Olczyk - ZS nr 1 w Kro-
toszynie
Patryk Kurganiak - Zespół Szkół
nr 1 w Krotoszynie
Daria Sowińska - SP w Biadkach
Agnieszka Banaś - Gimnazjum w
Wierzbnie
Katarzyna Witkowska - Niepu-
bliczne Gimnazjum w Krotoszynie
Kamil Wojtysiak - SP w Biadkach
Małgorzata Niśkiewicz - Gimna-
zjum w Wierzbnie
Marta Ratajek - ZS w Białobło-
tach

(macka, red.)
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Pięćdziesięciolecie pożycia małżeń-
skiego to piękny jubileusz, który pozwa-
la z satysfakcją przyjrzeć się dotychcza-
sowym dokonaniom na niwie zawodowej,
rodzinnej, społecznej.

O roli stabilnej rodziny dla rozwoju
przyszłych pokoleń i całej społeczności
oraz o pięknych wspomnieniach, jakie
zbieramy w gronie rodzinnym, 2 i 3 grud-
nia mówiła do par obchodzących półwie-
cze wspólnego życia Renata Pflanz, kie-
rowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w
Krotoszynie.

Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli
małżeństwom również przewodnicząca
Rady Miejskiej Zofia Jamka i burmistrz
Julian Jokś. Jubilaci otrzymali pamiąt-
kowe medale przyznane przez prezyden-
ta RP.

Z³ote gody
Prze¿yli wspólnie pó³ wieku. Wychowali dzieci, przechodzili wspólnie
dobre i z³e chwile. Mieli wspólne troski, wspierali siê, pomagali wza-
jemnie. Nie zawsze by³o ³atwo...

Jesienią  tego roku,  60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
państwo Urszula i Henryk Płaczkowie. Z tej okazji Burmistrz Kro-
toszyna Julian Jokś oraz kierownik USC w Krotoszynie Renata
Pflantz złożyli gratulacje i najserdeczniejsze życzenia Jubilatom
w ich krotoszyńskim mieszkaniu.                                                    (rp)

... i diamentowe

Pary uhonorowane 2 grudnia

Józefa i Stefan  Blaszczykowie
Danuta i Czesław Czekajscy
Marianna i Czesław Droszczowie
Zofia i Władysław  Kaczmarkowie
Wanda i Józef Karpińscy
Zofia i Mieczysław Maciejewski
Stanisława i Zenon Szczotkowie
Jolanta i Włodzimierz Szymczakowie

Pary uhonorowane 3 grudnia

Stefania i Henryk Grafowie
Helena i Władysław Jarczewscy
Helena i Zenon Namyślakowie
Irena i Józef Nowaccy
Krystyna i Aureliusz Paszkowie
Łucja i Hilary Rybiccy
Marianna i Bolesław Rybkowie
Janina i Stanisław Szymańscy

(eliz)
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O tradycjach świątecznych
opowiadał Jacek Matuszak z
krotoszyńskiego muzeum. Pod-
czas lekcji uczestnicy mieli moż-
liwość aktywnego uczestnictwa,
przebierając się w stroje kolęd-
ników, turonia i Trzech Król, co
jest doskonałym dopełnieniem
przekazywanych informacji.
Dyrekcja muzeum zaprasza

Lekcja w muzeum
Obrzêdy i zwyczaje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
by³y tematem lekcji muzealnej, w której 15
grudnia wziêli udzia³ uczniowie  z krotoszyñ-
skiego Zespo³u Szkó³ Specjalnych.

przedszkola i szkoły podstawo-
we do udziału w lekcjach muze-
alnych. Te dotyczące krotoszyń-
skiej obrzędowości ludowej
świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku prowadzone będą do
końca stycznia 2010 r. Termin
wizyty należy uzgodnić wcze-
śniej pod nr tel. 062/722-61-47.
                                               (mm)
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