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W niedzielę 4 lipca miesz-
kańcy Krotoszyna mieli oka-
zję do odwiedzin w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej. Tego dnia
strażnica była otwarta dla
wszystkich w godz. od. 10.00
do 19.00.

Strażacy prezentowali na
placu manewrowym sprzęt i

Niedziela w stra¿y Rejonowa Rada Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwo-
nego Krzyża oraz Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa Oddział Terenowy w Kro-
toszynie organizują w dniu 18 lip-
ca 2010 r. otwartą akcję poboru
krwi przy kościele pod wezwa-
niem Jana Chrzciciela (Fara) w
Krotoszynie. Czas trwania akcji
od godz.  9.30 do 13.30. Wszystkich
chętnych serdecznie zapraszamy.

         (hapa)

urządzenia, którymi posługują
się w czasie akcji ratowniczych.
Zwiedzający mogli obejrzeć po-
kazy ratownictwa drogowego i
gaszenia pożarów w  wykonaniu
strażaków zawodowych Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Krotoszynie oraz strażaków
krotoszyńskiej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.                            (mm)

Oddaj krew

Krotoszyñska Promenada zmienia siê z dnia na dzieñ, daj¹c
krotoszynianom coraz wiêcej mo¿liwoœci na spêdzanie
wolnego czasu. (czytaj s. 3)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

W sobotê 24 lipca odbêdzie siê pik-
nik integracyjny organizacji pozarz¹-
dowych. W programie: zabawa ta-
neczna, ognisko, zawody strzelec-
kie, gry i zabawy, rajdy. Zapisy i op³a-
ty do 14 lipca w CKI, ul. Zdunow-
ska, tel. 62 725 06 23.
Burmistrz Krotoszyna zaprasza do
Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej
4-latki z naszej gminy. Ka¿dy ma-
luch urodzony pomiêdzy 1 stycznia
a 31 grudnia 2006r. otrzyma bajkê.
Ksi¹¿eczki mo¿na odbieraæ w biblio-
tece w poniedzia³ki w godz. 13.00 –
17.00 i od wtorku do pi¹tku od 10.00
– 17.00. Prosimy o zabranie nume-
ru PESEL dziecka.

19 lipca w Krotoszyñskiej Bibliote-
ce Publicznej w godz. 9.00 - 13.00
pobierana bêdzie krew na oznacze-
nie poziomu PSA, w ramach profi-
laktyki nowotworów gruczo³u kro-
kowego (prostaty). Zapisy na bada-
nia tel. 62 725 23 17. Badania s¹
finansowane z bud¿etu wojewódz-
kiego.

Krotoszyñska Biblioteka publiczna w
dniach 1 lipca - 31 sierpnia bêdzie
czynna w godzinach 9.00 - 17.00.

Galeria „Refektarz” w wakacje nie-
czynna. Od 12 do 26 lipca odbêdzie
siê plener wielkich form rzeŸby w
drewnie, artyœci pracowaæ bêd¹ na
Rynku.

Od 1 lipca do 31 sierpnia p³ywalnia
„Wodnik” jest czynna od 6.00 do
23.00. P³ywalnia odkryta przy ul.
Ogrodowskiego zaprasza latem od
10.00 do 18.30.

6 i 7 sierpnia Folk Festiwal w Kroto-
szynie. W pi¹tek wyst¹pi¹: Huun
Huur (Tuwa), Wadokyo (Niemcy,
Japonia), Beltaise (Polska), Bublicz-
ki Cashubian Klezmer Band (Pol-
ska), El Puchero Del Hortelano
(Hiszpania). W sobotê: Mahala Rai
Banda (Rumunia), Mu (Polska),
Gipsy.cz (Czechy), Cukunft (Polska),
Mosaic (Polska).

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

W przeddzień zakończenia
roku szkolnego 2009/2010  na-
uczyciel wychowania fizycznego
Zespołu Szkół w Orpiszewie
Łukasz Rabenda przedstawił
wszystkim uczniom naszej szko-
ły pokaz pierwszej pomocy przed-
medycznej. Nauczyciel pracował
z klasą II gimnazjum przez cały
rok na podstawie swojego progra-
mu w ramach „Promocji zdro-
wia”. I część pokazu odbyła się

Konkurs fotograficzny – Po-
wiat krotoszyński w czterech
porach roku. Dnia 18 czerwca
nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu dla młodych fotografów,
którego organizatorem było Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły
„G-4”. Konkurs został ogłoszony
w maju 2009 roku wśród uczniów
gimnazjów z naszego powiatu.
Zadanie konkursowe polegało
na uchwyceniu piękna Krotoszy-
na i okolic w zmieniających się
porach roku, następnie przygo-
towaniu prezentacji multime-
dialnej ze zdjęciami opisanymi w
języku polskim i angielskim lub
niemieckim.

11 czerwca zebrało się jury,
które spośród 10 prac wybrało 3
najlepsze. Trzeba dodać, że było
to bardzo trudne zadanie, ponie-
waż poziom zdjęć był bardzo wy-
soki. Jury pracowało w składzie:
pan Karol Gacka – profesjonal-
ny fotograf, pan Jerzy Janicki –
naczelnik Wydziału Oświaty kro-
toszyńskiego UM, pan Bartosz
Blecha – prezes stowarzyszenia
fotograficznego Klub Art, pani
Ilona Ibron-Pawlak – germanist-
ka, pani Ilona Suchodolska – pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół

23 czerwca odbyło się w Kro-
toszyńskiej Bibliotece Publicznej
im. Arkadego Fiedlera kolejne
spotkanie w ramach otwartego
konkursu ofert ogłoszonego
przez burmistrza Krotoszyna
„Cały Krotoszyn Czyta Dzie-
ciom”.

Tym razem miało ono hasło
„Poznajemy baśnie braci Grimm”.
W zajęciach uczestniczyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w
Chwaliszewie z klas I – III, któ-
rym kolarze z Międzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego AS Biadki z opieku-
nem Mariuszem Karbowiakiem
czytali najbardziej znane bajki
braci Grimm.

Dzieci wysłuchały ciekawych
opowieści na temat kolarstwa, a
także poznały bliżej pasję zapro-
szonych gości. Mariusz Karbo-

Burmistrz Krotoszyna

podaje do wiadomości,

że w Urzędzie Miejskim

na tablicy ogłoszeń został umieszczony

wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzedaży na rzecz głównych najemców

Z treścią wykazu można zapoznać się także
na stronie internetowej www.krotoszyn.pl

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1947/2010
z dnia 22.06.2010 r.

Pokaz pierwszej
pomocy
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Baœnie w bibliotece

podczas  Dnia Bez Przemocy 7
czerwca 2010r. , wtedy zapre-
zentowano pierwszą pomoc
przedmedyczną w przypadku:
złamań, omdleń, krwawień tętni-
czych i żylnych, zadławień, poraże-
nia prądem. Pokaz z 24 czerwca
miał uświadomić dzieciom i mło-
dzieży, jak zachować się podczas
wypadku na drodze, przypomnieć
zasady udzielania pierwszej  po-
mocy przedmedycznej.           (bemol)

wiak, na co dzień pracownik
Filii nr 4 KBP w Biadkach,
przedstawił młodych kolarzy,
opowiedział o strojach kolarzy
oraz ich sprzęcie, można było
też obejrzeć pokaz jazdy na rol-
kach.

Następnie dzieci wykonywa-
ły z plasteliny postacie z bajek
braci Grimm. Mogły wziąć
udział w zabawach z chustą
Klanzy, które sprawiły im dużo
radości. Na zakończenie dzieci
rozwiązywały zagadki z ulubio-
nych bajek oraz obdarowane
zostały słodyczami i gadżetami
Fundacji ABC XXI. Pracownicy
biblioteki przypomnieli dzie-
ciom, aby w wakacje sięgali po
książkę oraz bezpiecznie jeździ-
li rowerem.

Beata Waleńska,

Marlena Nabzdyk
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Konkurs m³odych
fotografów

Szkoły „G-4”, anglistka. Wyniki
konkursu przedstawiały się na-
stępująco:

I miejsce – Alicja Wójcik i Ma-
rzena Wojtkowiak – Gimnazjum
nr 4
II miejsce – Anna Halicka –
Gimnazjum nr 2
III miejsce – Anna Młynarz i
Bernadeta Szlachta – Gimna-
zjum w Orpiszewie.

Nagrody dla zwycięzców
wręczył pan Burmistrz Ryszard
Czuszke, a sponsorem nagród
było Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły „G-4” oraz Zakład Foto-
graficzny Foto Gacka. Ponadto
pan Karol Gacka był wykonawcą
i sponsorem wywołania nagro-
dzonych zdjęć w dużym formacie,
które obecnie można obejrzeć w
Gimnazjum nr 4, a w lipcu planu-
jemy wystawić je w holu Ratusza
w Krotoszynie. Zachęcamy do
obejrzenia wystawy! Zdjecia za-
łączone są autorstwa A. Wójcik i
M.Wojtkowiak - I miejsce w kon-
kursie Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły „G-4” ul. 23 Stycznia 20
63-700 Krotoszyn.

Ilona Suchodolska

W niedzielę 4 lipca w Orpiszewie odbyła się uroczystość z okazji
80. rocznicy powstania miejscowej OSP.  Jednostka otrzymała nowy
sztandar, a kilkunastu strażaków odznaczonych zostało  medalami
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Uroczystoœæ
w Orpiszewie
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K r ó t k o
Przetarg na remont bieżący
chodników na ulicach: Wito-
sa, Raszkowskiej i Kobyliń-
skiej w Krotoszynie wygra-
ła firma Forte Bruk z Kona-
rzewa. Zakres robót obejmie
wymianę krawężnika na dł.
411,8 metrów, wymianę
obrzeża na dł. 1954,7 m oraz
wymianę nawierzchni na
pow. 2313,5 m2. Prace powin-
ny zakończyć się do 15 paź-
dziernika br.

Najkorzystniejszą ofertę w
przetargu na budowę ulic:
Akacjowej, Spokojnej i Ko-
ścielnej w Lutogniewie zło-
żyła krotoszyńska firma
Gembiak-Mikstacji sp. j. Za-
kres prac obejmuje wykona-
nie jezdni o długości 76,5 m,
263 m i 123 m z masy bitu-
micznej. Wykonane zostaną
wjazdy do posesji oraz ele-
menty odwodnienia.

Do 16 lipca do godz. 10.30
mają czas firmy zaintereso-
wane składaniem ofert w
przetargu na przebudowę
ulicy Łąkowej w Kobiernie.
Planowane prace obejmą:
budowę jezdni  (dł. 707 m,
szer. od 5,5  do 4 m) o na-
wierzchni bitumicznej z obu-
stronnym krawężnikiem,
odwodnienie, odtworzenie
rowu, przepusty oraz prze-
budowę urządzeń teletech-
nicznych. Firma, która wy-
gra przetarg, na wykonanie
robót, musi się uporać z za-
daniem do 29 października
br.

Kapituła Nagrody Gospo-
darczej, która działa przy Sto-
warzyszeniu Ruch Regionalny
Wielkopolan, przyznała Kroto-
szynowi w 2010 roku Kryszta-
łowy Puchar Polski oraz Złoty
Medal. Kapituła uznała Kroto-
szyn za najlepsze miasto w Pol-
sce do 30 tys. mieszkańców. O
swojej decyzji kapituła powia-
damia wszystkich na łamach
Naszej Wielkopolski, czasopi-
sma wydawanego przez stowa-
rzyszenie. Jest ono kolportowa-
ne bezpłatnie na terenie Wiel-
kopolski, gdzie trafia do urzę-
dów i innych instytucji. Regu-
larnie jest także dostarczane

Krotoszyn najlepszy
Kapitu³a Nagrody Gospodarczej, która dzia³a
przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielko-
polan, uhonorowa³a Krotoszyn pucharem.

do siedziby władz państwo-
wych i do sejmu.

Czerwcowy numer informu-
jący o wyróżnieniu dla naszej
gminy poświęcony jest głównie
Krotoszynowi. Na okładce wy-
danie promuje Agnieszka
Duczmal, wybitna Wielkopo-
lanka pochodząca z Krotoszy-
na. W środku znajdziemy tak-
że obszerny wywiad z panią
Agnieszką.

We wrześniu odbędzie się w
Krotoszynie uroczystość, pod-
czas której przewodniczący ka-
pituły przekaże burmistrzowi
Julianowi Joksiowi jako gospo-
darzowi miasta puchar i medal.
                                                     (eliz)  

1 lipca gośćmi burmistrza Ju-
lian Joksia było kilkoro młodych,
ale czołowych krajowych zawod-
ników sumo wraz z prezesem Pol-
skiego Związku Sumo Dariuszem
Rozumem.

Uczestnikami spotkania przy
kawie w gabinecie burmistrzow-
skim, oprócz włodarza gminy
oraz prezesa sumo i zarazem sze-
fa Towarzystwa Atletycznego
Rozum, byli: zastępca burmi-
strza Ryszard Czuszke, trener
Marek Paczków i zawodnicy: Na-
talia Talarczyk, bracia Kewin i
Aron Rozumowie, Patryk Konra-
dy. Głównym tematem spotkania
były sukcesy odniesione ostatnio
przez krotoszyńskich zawodni-
ków sumo na zawodach między-
narodowych. Prezes TAR-u za-
prezentował nagranie na płycie
DVD, złożone z fragmentów wia-
domości sportowych wyemitowa-
nych w ostatnim czasie w telewi-

Medaliœci sumo
u burmistrza

zji w związku z sukcesami reprezen-
tantów tej dyscypliny sportu. Najsil-
niejszym członem polskiego sumo
są obecnie zawodnicy Towarzystwa
Atletycznego Rozum, głównie miesz-
kańcy Krotoszyna. Szef klubu wy-
mienił tegoroczne osiągnięcia naj-
lepszych i przedstawił, jakie są klu-
bowe plany. Tematem spotkania
była też aktualna kondycja sumo,
możliwości jego rozwoju oraz szan-
se na pozyskanie sponsorów. Prezes
Rozum przyznał, że dofinansowa-
nie samorządu na szkolenia mło-
dych sportowców oraz działania
promocyjne stanowią także istotne
wsparcie dla klubu, a sportowe sty-
pendia mają działanie motywujące.
Sprezentował burmistrzowi Kroni-
kę sportu polskiego 2009, w której
opublikowano informacje na temat
sumo i jego najlepszych zawodni-
ków - znalazły się tam też nazwiska
dobrze znane w Krotoszynie.
                                                          (eliz)

Od połowy czerwca miłośni-
cy treningów na świeżym powie-
trzu mają możliwość poćwiczyć
na siłowni plenerowej.  Pięć urzą-
dzeń do podnoszenia sprawności
fizycznej zamontowano przy Pro-
menadzie, obok placu zabaw.
Urządzenia są skonstruowane w
taki sposób, że na każdym z nich
mogą jednocześnie ćwiczyć dwie
osoby wykonując inne ćwiczenie.
Z siłowni plenerowej bezpiecznie

mogą korzystać zarówno doro-
śli jak i dzieci. Te ostatnie trak-
tują zestaw fitness jako okazję
do doskonałej zabawy, ale do-
rośli z powodzeniem mogą pro-
wadzić tu trening siłowy, po-
prawiający koordynację i krą-
żenie krwi.

Urządzenia zakupiono
wraz z dostawą i montażem w
firmie STARMAX z Przecławia
k. Szczecina. Plenerowa siłownia

Fitness na deptaku

W połowie czerwca przy dep-
taku powstała siłownia plenero-
wa, kilkanaście dni później zmo-
dernizowano pobliski plac za-
baw. Nowe urządzenia dostar-
czyła i zamontowała wrocław-
ska  firma INTER-FLORA Sp. z
o.o. Na placu pojawił się kom-
pleks zabawowy ze zjeżdżalnią,

Promenada zmienia oblicze
Krotoszyñska Promenada zmienia siê z dnia

na dzieñ, daj¹c krotoszynianom coraz wiêcej
mo¿liwoœci na spêdzanie wolnego czasu.

ścianą wspinaczkową, ścianą
kółko-krzyżyk, kocim grzbietem.
Poza tym zamontowano karuze-
lę, huśtawki i bujaki. Jest też pia-
skownica z siedziskami.

Modernizacja placu koszto-
wała gminę 61 tys. zł. W kwocie
tej znajdują się również trzy
urządzenia, które trafiły na dwa

inne place zabaw.
Nowe oblicze zyska również

miasteczko ruchu drogowego.
Prace przy jego przebudowie
prowadzi firma Brukarstwo i
Handel Włodzimierza Kasprza-
ka z Koźmina Wlkp. Mali cykli-
ści będą mogli z niego skorzy-
stać najprawdopodobniej już
we wrześniu. Jesienią na Pro-
menadzie zostaną zainstalowa-
ne dwie kamery w ramach re-
alizacji kolejnego etapu prac
przy monitoringu wizyjnym.

(mm)

kosztowała gminę ok. 38 tys. zł.
 (mm)Strona czasopisma „Nasza Wielkopolska”.
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Parę miesięcy temu grupa
młodych ludzi z Krotoszyna po-
stanowiła zrobić teatr. Udało się,
spektakl powstał, a jego premie-
ra miała miejsce w niedzielne
popołudnie w byłej sali kina woj-
skowego przy ośrodku kultury.
Spektakl miał tylko jedno wysta-
wienie, bo jak na współczesne
czasy przystało część aktorów
wyjeżdża np. do pracy do An-
glii… Jednak najpiękniejsze
było dochodzenie do premiery i
walka w trakcie prób z własny-
mi i zewnętrznymi ograniczenia-
mi, bojaźnią, ciałem.

Rozmowy z diab³em
W niedzielê 20 czerwca 2010 r. odby³ siê spektakl «Rozmowy z dia-
b³em». Przedstawiamy fotogaleriê.

Przedstawienie podejmowa-
ło próbę pokazania współcze-
snego świata młodych ludzi.
Spektakl składał się z różnorod-
nych obrazów, które pokazują  w
teatralnym zwierciadle ich życie,
ich świat, nasz świat i ich sa-
mych już  w dorosłości. Nie jeden
z widzów był pewnie zaskoczo-
ny różnorodnością podjętych
wątków i sposobem ich ukaza-
nia. Również teksty pochodziły
z różnych źródeł, od Leszka Ko-
łakowskiego, Bolesława Leśmia-
na, czy Tadeusza Boy-Żeleńskie-
go do tekstów z internetu, na

własnych tekstach improwizo-
wanych skończywszy. Był to
spektakl studyjny, to znaczy, że
to kreacja teatralna w drodze,
wszyscy wiedzą, że jest to dopie-
ro pewien etap.

Mosty zostały przerwane –
oto ONI!!! Śliczni, młodzi, utalen-
towani, z entuzjazmem, pokazali
kawałeczek świata… Tego dzi-
siejszego, pełnego pozerstwa,
wygodnej i pochłaniającej wirtu-
alności, zamienników (czyli na-
miastek prawdziwego życia),
wyścigu szczurów, wagi „opako-
wań”, a nie tego co faktycznie w

...po Obszarze Chronionego
Krajobrazu „Dąbrowy Kroto-
szyńskie i Baszków – Rochy”
oraz Zlewni Górnej Baryczy.
Uczestnikami rajdu były rodzi-
ny z dziećmi, w drogę wyruszyli
też turyści indywidualni oraz
grupa SKKT z Zespołu Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi
pod wodzą Janka „Wędrownicz-
ka” Grząki.

Trasa wiodła ulicami: Zdu-
nowską, Klonowicza, Łąkową,
Bolewskiego, przez Chachalnię,
obok rezerwatu „Buczyna Hele-
nopol”. Dalej był Chwaliszew,
Sulmierzyce, Ostrowąsy, Wodni-
ków Górny, Zwierzyniec do dębu
„Bartek”.

W Sulmierzycach zatrzyma-
liśmy się przy „Jakubie”, odre-
staurowanym wiatraku, oraz
przy drewnianym ratuszu. Tra-
filiśmy na Dzień Sulmierzyc.
Bractwo Rycerskie Sulimira po-
kazało swoje umiejętności w ko-
walstwie, rzeźbie i snycerstwie,
a pani kustosz zaprosiła nas do
obejrzenia wnętrz sulmierzyc-
kiego ratusza, jedynego takiego

Rajd zlewni¹ Baryczy
19 czerwca o godz. 9.00 spod budynku muzeum w Krotoszynie turyœci-
kolarze wyruszyli na Rodzinny Ekologiczny Rajd Rowerowy...

w Wielkopolsce.

Na mecie rajdu przy dębie
„Bartek” turyści, posiliwszy się
zupą gulaszową z firmy pana Ku-
jawskiego, wzięli udział w kon-
kursie sprawnościowym.

Kategoria - uczniowie

I miejsce Sebastian Piotrowski
II miejsce Michał Kołomyjec
III miejsce Konrad Powroźnik

Kategoria - dorośli

I miejsce Robert Grządka
II miejsce Jacek Minta
III miejsce Marzena Kołomyjec

Troje najmłodszych uczest-
ników otrzymało nagrody. Wszy-
scy podziwiali najmłodszego ro-
werzystę Szymona Grządkę, któ-
ry na swoim rowerku przejechał
40 km i nie okazywał zmęczenia.

Pełni wrażeń turyści wrócili
do Krotoszyna około godz. 15.00.
Organizatorami rajdu byli: Zwią-
zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
i Zarząd Oddziału PTTK w Kro-
toszynie.

(chmiel)

środku, seksizmu, umysłu zupeł-
nie niepotrzebnie zaprzątnięte-
go celebrytami (czemu się temu
poddajemy…?), braku empatii…
jednak mamy nadzieję, że jest
siła większa od nas, która to
wszystko raz po raz porządku-
je… To jest w nas i poza nami…

Scenariusz i reżyseria:
Wojciech Szuniewicz

Wystąpili:
- Ania Dmochowska
- Dobrochna Wiatr
- Mateusz Dudek
- Magdalena Jaskólska
- Karena Bałoniak
- Miłosz Starzyński
- Dorota Jagodzińska
- Weronika Jarmużek

Gościnnie:
- Marcelina Szuniewicz (wier-
szyk Kareny Bałoniak z jej dzie-
cięcych lat)
- Aron Rozum (piękny w rzeźbie
Antonio Canovy: 1757-1822, wło-
skiego rzeźbiarza, malarza  i ar-
chitekta) Wojciech Szuniewicz

Filmy:
Dariusz Zaremba
Współpraca fotograficzna:
Marcin Pawlik
Muzyka odtwarzana:
ze świata…
Muzyka grana:
Wojciech Szuniewicz
Pomoc techniczna:
Jarosław Lokis–Mizera,
Tomasz Meegdal-Zatorski

W sobotę wieczorem w hali
sportowej przy ul. Młyńskiej akto-
rzy Teatru Modrzejewskiej z Le-
gnicy przypomnieli krotoszynia-
nom osnowę Szekspirowskiego
dramatu „Otello”.

Jak zapewne większość wi-
dzów wiedziała już przed przed-
stawieniem, głównym problemem
sztuki jest nadmierna i niestabil-
na emocjonalność głównego boha-
tera, tu: dowódcy żaglowca. Tak
wielka, że może go pociągnąć do
morderstwa. Wystarczy kilka
złych słów, a potem drobna intry-
ga zgorzkniałego Jagona, by Otel-
lo zaczął podejrzewać Desdemo-
nę, kochającą żonę, o zdradę. Szar-
pany na przemian przez miłość i
chorobliwą zazdrość dowódca
morduje ukochaną. Używane w
psychologii określenie „kompleks
Otella” ma swój rodowód w dra-
macie sprzed wieków.

Reżyser Jacek Głomb, przywo-
żąc do nas ten spektakl, słusznie
założył, że w upalne wieczory uwa-

Morderstwo w Krotoszynie
gę publiczności skupić najlepiej na
tematyce prostej i jednocześnie
bardzo ważnej, na uczuciach.
Chyba nawet nie wymyślił nic no-
wego. Ten pociągający temat zy-
skał na wyrazistości ze względu
na lokalizację akcji i scenografię.
Wydarzenia rozgrywają się na
żaglowcu uwięzionym przez
morską ciszę na oceanie. Kolos
tkwiący w ciemnej głębi przed pu-
blicznością. Rytmiczne komendy
bosmana dowodzącego załogą,
obyczajowe acz nieobyczajne tło
epoki, gra świateł naśladujących
przemijanie dni ułatwiały śledze-
nie akcji w spartańskich (afry-
kańskich? :)  ) warunkach.
Jasno - ciemno - gwizdek -
duszno, gorąco - miłość -
mord... Było ciekawie.

Dziękujemy teatrowi i
KOK-owi. Tym bardziej, że wej-
ściówki były bezpłatne, bo przed-
stawienie obejrzeliśmy dzięki dru-
giej edycji wędrownego programu
Teatr Polska.                                    (eliz)

fo
t.

  
M

ac
ie

j 
 K

ar
o
le

w
sk

i
fo

t.
 a

rc
h
iw

u
m



www.is.krotoszyn.pl                                           13,14 (96, 97)

5

Polska to kierunek atrakcyj-
nie turystyczny dla gości zagra-
nicznych z wielu względów: pięk-
na krajobrazu, dziedzictwa hi-
storycznego i zróżnicowanych
kultur. Aby przyciągnąć tury-
stów do Krotoszyna, stworzony
został projekt, który w ramach
studiów realizowali studenci Za-

Turystyka w powiecie

Nie czekaj do końca roku, zaczipuj swego psa już dziś. Od
pięciu miesięcy br. trwa akcja elektronicznej identyfikacji psów
na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Na dzień 24 czerwca 2010
roku do gabinetów weterynaryjnych zgłosiło się 272 właścicieli
wraz z psami celem ich zaczipowania.

Usługa weterynaryjna polegająca na wszczepieniu mikro-
procesora w szyję psa po lewej strony jest nieodpłatna, a cały
koszt usługi ponosi Miasto i Gmina Krotoszyn.

Właściciele psów zameldowani na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn mogą zgłaszać się do niżej wymienionych lecznic we-
terynaryjnych z dowodem tożsamości oraz dokumentem zwie-
rzęcia, metryką, ewentualnie rodowodem lub aktualną ksią-
żeczką szczepień:

1)Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p. Tomasz Grzelski,
ul. Bukówko 19, 63-700 Krotoszyn, tel. 603 136 839, w godzi-
nach: pon., śr – pt. 1.900 – 21.00, wt. 16.00 – 18.00
2)Usługi Weterynaryjne „GALLIVET”, p. Karol Wlazły,
ul. Grudzielskiego 32, 63-700 Krotoszyn, tel. 606 467 759, 728
458 669, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00
3)Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p. Elżbieta Krzyśków,
ul. Zdunowska 191, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 68 37, 662
263 213, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00
4)Gabinet Weterynaryjny „VETINA”, p. Patrycja Polcyn,
ul. Piastowska 30, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 08 46, 606 534
983, w godzinach: pon. – pt. 8.00 – 18.00, sob. 8.00 – 12.00
5)FHU ANIMAR Prywatny Gabinet Weterynaryjny, p. Marek Wo-
siek, ul. Głowackiego 11a, 63-700 Krotoszyn, tel. 695 795 786, w
godzinach: pon. – pt. 10.00 – 18.00. Istnieje możliwość telefo-
nicznego umówienia wizyty.

Właściciele psów mających już wszczepione mikroproceso-
ry mogą się zgłaszać do ww. gabinetów celem bezpłatnego wpro-
wadzenia danych o swoim czworonogu do bazy danych syste-
mu INDEXEL.

Adresy gabinetów weterynaryjnych, numery telefonów i go-
dziny przyjęć, w których można wykonać ww. usługę zostały
także opublikowane na stronie internetowej miasta Krotoszyn 
www.krotoszyn.pl oraz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Jed-
nocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami Unii Euro-
pejskiej w 2011 roku obowiązek elektronicznej identyfikacji
psów będzie ciążył na każdym właścicielu psa.                   (wiol)

Był to pierwszy etap nabo-
ru na rachmistrzów. Wybrano 9
osób, które zobligowane są do
udziału w całym, kilkudniowym
szkoleniu, zakończonym egza-
minem. Dopiero po uzyskaniu
pozytywnej oceny z egzaminu
kandydaci staną się rachmi-
strzami.

Rachmistrzowie spisowi w
trakcie szkolenia i prowadze-

nia prac spisowych posługiwać
się będą urządzeniem elektro-
nicznym typu hand-held, wypo-
sażonym w aplikację formula-
rzową i mapy cyfrowe. W
dniach 9 - 23 sierpnia wyruszą
w obchód przedspisowy, pod-
czas którego zweryfikują infor-
macje o gospodarstwach rol-
nych zawarte w otrzymanych
wykazach i na mapach cyfro-

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna organizuje kiermasz  używa-
nych  podręczników szkolnych. Książki prosimy przynosić do 30
września. Zakupy podręczników będą możliwe od 12 lipca.  Kier-
masz podręczników odbywa się w pokoju nr 17, od  poniedziałku do
piątku, w godz. od 13.00 do. 16.30. Informujemy, że w okresie waka-
cyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka będzie czynna w godzi-
nach  od 9.00 do 17.00.                                                                     (kbp)

Od 1 czerwca funkcję głów-
nego księgowego Urzędu Miej-
skiego i jednocześnie zastępcy
naczelnika Wydziału Finanso-
wo-Budżetowego sprawuje
Adam Szymczak.

Z krotoszyńskim urzędem
pan Adam związany jest od 5 lat,
w tym czasie  pracował na sta-
nowisku inspektora w Wydziale
Finansowo-Budżetowym. Nowy
księgowy ma 27 lat i jest absol-
wentem Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.

(mm)

Rachmistrzowie wybrani
W dniach 14 - 15 czerwca br. przeprowadzono w Urzêdzie Miejskim
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na rachmistrzów spisowych do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r

Turystyka przyczynia siê do rozwoju gospodarczego, budowania pozy-
tywnego obrazu otoczenia w oczach mieszkañców i wzmacniania wize-
runku zewnêtrznego.

Ksiêgowy Adam

Kiermasz ksi¹¿ek

Zaczipuj ju¿ dziœ

Na zaproszenie burmistrza
Krotoszyna do negocjacji w spra-
wie zakupu do 85 procent udzia-
łów w Zakładzie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Krotoszynie,
z wyznaczonym terminem do 22
czerwca br.,  wpłynęły 3 oferty
firm branżowych. Nadesłały je:
Energetyka Cieplna Opolszczy-
zna, Dalkia Poznań SA i RWE
Polska Contracting Sp. z o.o. we
Wrocławiu.  Po formalnej ocenie
ofert,  firmy zostały dopuszczo-
ne do badania dokumentów spół-
ki.                                          (anet)

ZEC na sprzeda¿

wych. 8 września rachmistrzo-
wie rozpoczną spis, który po-
trwa do 31 października. Są
zobowiązani do tego, by odwie-
dzić i spisać wszystkie gospo-
darstwa rolne na określonym
obszarze wg wykazu otrzyma-
nego przez dyspozytora. Ze-
brane dane wprowadzą do
przenośnych urządzeń elektro-
nicznych.                             (anet)

rządzania Turystyką i Rekre-
acją holenderskiego Uniwersy-
tetu Saxon – Bert Jan Raidt i
Erik Meulenbeek.

W poniedziałek, 28 czerwca
2010 roku, odbyło się spotkanie
podsumowujące ich staż oraz
prezentacja wyników badań i
spostrzeżeń. Wszystkich zainte-

resowanych rozwojem turystyki
i rekreacji zapraszamy do zapo-
znania się z raportem prezentu-
jącym wnioski i zalecenia, do-
stępnym w Wydziale Promocji,
Przedsiębiorczości i Integracji
Europejskiej Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.                                 (syl)

fo
t.

 I
za

b
el

a 
B

ar
to

œ
Bert i Erik prezentuj¹ wyniki swojej pracy.

Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek otwiera oferty.

fo
t.

 I
za

b
el

a 
B

ar
to

œ



6

13,14 (96, 97)                                           www.is.krotoszyn.pl

Klasyfikacja w poszczególnych
grupach wygląda następująco:

gr A męska:

1 miejsce OSP Krotoszyn
2 miejsce OSP Ustków
3 miejsce OSP Brzoza

gr C żeńska:

1 miejsce OSP Ustków
2 miejsce OSP Brzoza
3 miejsce OSP Bożacin

gr Ia chłopcy:

1 miejsce OSP Roszki
2 miejsce OSP Tomnice
3 miejsce OSP Różopole

gr Ib dziewczęta:

1 miejsce OSP Benice
2 miejsce OSP Dzierżanów
3 miejsce OSP Kobierno

Zwycięzcy zawodów otrzymali
ufundowane przez Burmistrza
Krotoszyna Juliana Joksia
puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.                              (jk)

Stra¿ackie zmagania
W dniu 27 czerwca 2010 roku w Kobiernie odby³y siê Miejsko - Gminne
Zawody Sportowo Po¿arnicze jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z terenu MiG Krotoszyn i Miasta Sulmierzyce. W zawodach wystartowa-
³o 58 dru¿yn podzielonych na 4 kategorie.

Ranking VI Rajdu Gimna-
zjum nr 2 im. Mikołaja Koperni-
ka w Krotoszynie „Setka w Dobę
(100 km/24 h)” 4-5 czerwca 2010
roku. Od 2004 w  6 edycjach raj-
du brało udział 195 zawodników.
Dystans 100 km 67 razy pokona-
ło 53 piechurów ; w tym 2 czte-
rokrotnie, 1 trzykrotnie,  10 
dwukrotnie. Wśród  52  zwycięz-
ców jest  1 kobieta i  aż 11  dziew-
cząt . 4 czerwca 2010 r. po raz 5.

wystartowali:  Jakub Cegielski,
Damian Kluba. Natomiast był  to
już  3. start :  Pawła Rudnickie-
go, Medarda Draniczarka i Ma-
teusza Szczepańskiego .W  6.
edycji „ Setki”  zadebiutowało 
29 uczestników. Hasła  poprzed-
nich  „SETEK”:

„Trzech jest wrogów człowie-
ka :czas, przestrzeń i on sam.
Zwyciężę wszystkich.”
„Myślę, więc idę. Idę, więc je-

M. Nazwisko i imiê Szko³a/ klasa km Pokonanie  Liczba suma

100 km startów

I Cegielski Jakub absolwent G2, opiekun G2100,0 4 razy 5 477,1

I  Dakar Rudnicki siberian husky 100,0 1 raz 1 100,0

I  Draniczarek Medard absolwent G2 100,0 2 razy 3 290,0

I Grabczan Jakub G4 / 3a 100,0 1 raz 1 100,0

I Obrok Mateusz Chrzanów 100,0 1 raz 2 166,8

I Kasprolewicz Piotr LO Krotoszyn 100,0 1 raz 1 100,0

I Kluba Damian absolwent, opiekun G2 100,0 4 razy 5 478,3

I Kasprzak  Piotr LO Krotoszyn 100,0 1 raz 1 100,0

I Kwiatkowski £ukasz MOW KoŸmin Wlkp. 100,0 1 raz 1 100,0

I Patrias Patryk ZSP1 / LO / 1b 100,0 1 raz 1 100,0

I Polañska Marta G2 / 3e 100,0 1 raz 1 100,0

I. Rudnicka Agnieszka opiekunka / G2 100,0 2  razy 2 200,0

I Rudnicki Pawe³ dyr. MOW KoŸmin Wlkp. 100,0 3 razy 3 300,0

I Sajnaj Patrycja G2 / 3e 100,0 1 raz 1 100,0

I Szklarek Grzegorz opiekun G2 100,0 1 raz 1 100,0

I Wil Szymon G2 / 3b opdp 100,0 2  razy 2 200,0

II Krzewiñski Piotr MOW KoŸmin Wlkp. 87.0 ———- 1 87,0

III Pasik Bartosz MOW KoŸmin Wlkp. 82.0 ———- 1 82,0

III Pestka Piotr MOW KoŸmin Wlkp. 82.0 ———- 1 82,0

IV Majchrzak Adam opiekun, MOW KoŸmin Wlkp.73,5 ———- 2 121,8

IV Ma³ecki Kamil G2 / 1b 73,5 ———- 2 73,5

V Poczta Juliusz opiekun / G2 73.0 1 raz 6 473,1

VI Grz¹ka Jan opiekun / G2 68,0     ———— 2         100.0      na rowerze

68,0 pieszo

VII Jañczak Wies³aw policjant 64,6 ———- 1 64,6

VIII Stê¿ycki £ukasz opiekun , MOW KoŸmin Wlkp.63,5 ——— 1 63,5

IX Dziarkowski £ukasz MOW KoŸmin Wlkp. 55,5 ——— 1 55,5

IX Hoffmann Piotr G4 55,5 ——— 2 97,5

IX. Wojczuk Marcin G2 / 3c 55,5 ——— 1 55,5

XI Górnik Pawe³ doros³y 53,0 ——— 1 53,0

 XI Kalak Sebastian G2 / 3b opdp 53,0 ——— 3 223,0

 XI Marsza³ek Sebastian G2 / 1d 53,0 ——— 1 53,0

XI  M³yñska Natalia LO Krotoszyn 53,0 ——— 1 53,0

XI  Szczepañska Joanna LO Krotoszyn 53,0 ———- 2 103,0

 XI Szczepañski Mateusz absolwent G2 53,0 2 razy 3 253,0

XI Tokarek Jakub G2 / 2b 53,0 ——-— 1 53,0

XI Walkowiak Klaudiusz G2 / 3a 53,0 1 raz 3 219,7

XI Zielonka Marta LO Krotoszyn / 2d 53,0 ——— 1 53,0

XII Bernacik Andrzej G2 / 1a 50,0 ——— 1 50,0

XIII Arendz Bart³omiej G2 / 2b 49,3 ——— 1 49,3

XIV Jêkot Jacek opiekun , MOW KoŸmin Wlkp.45,0 ——— 1 45,0

XIV Respond Pawe³ MOW KoŸmin Wlkp. 45,0 ——— 1 45,0

XV. Wierzowiecki SzymonG2 / 3c 42,3 ——— 1 42,3

XVI Treder Zuzanna G2 / 3e 34,5 ——— 1 34,5

XVI Hoffmann Maciej lekarz rajdowy 15,8 ———- 3 49,4

Setka w dobê
stem.”
„Poznałeś Polskę, poznaj siebie.”
„Życie przed nami,  jak ta dro-
ga.”

W tym roku niezłomność ty-
tanów marszu najdobitniej wy-
raził Marcin Wojczuk : „ Jeśli wy-
siądą nogi, mam jeszcze ręce”.
Jednak dzięki hartowi ducha i
żelaznemu zdrowiu obyło się bez
chodzenia na rękach.          (jupo)

Ranking VI  Rajdu
„Setka w Dobê (100 km/24h)
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Sołtys wsi Przewóz z gminy Cisek, pani Anna Ryborz, przesłała do
burmistrza Juliana Joksia podziękowanie za pomoc okazaną po-
wodzianom przez mieszkańców naszej gminy.  Transport darów z
Krotoszyna, głównie produktów rolnicznych, dotarł do gminy Cisek
dwa razy, 17 i 21 czerwca, dlatego też pani sołtys wysłała do nasze-
go burmistrza dwa podziękowania.                                          (eliz)

Podziękowanie
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Dary z Kobierna
6 czerwca Kółko Rolnicze w

Kobiernie zorganizowało zbiór-
kę płodów rolnych dla powo-
dzian. Rolnicy kobierscy zebra-
li 22 tony zbóż, sianokiszonki i
wysłodków mokrych i zawieźli
wszystko do miejscowości Ro-
szowicki Las w gminie Cisek,
powiecie (Kędzierzyn-Koźle).

Transport do Sandomierza
11 czerwca z Krotoszyna do

Sandomierza dotarł transport
z pomocą dla powodzian. Do
częściowo zalanego miasta do-
starczono zebrane przez PCK i
urząd miejski dary mieszkań-
ców gminy Krotoszyn; koce, po-
ściele, środki czystości i żyw-
ność. Docierające z różnych
stron kraju transporty pomocy
wyładowywane są w sali gim-
nastycznej zlokalizowanej w
części Sandomierza wolnej od
nadmiaru wody. Stamtąd odbie-
rali ją poszkodowani.

Na szczęście groźna fala
ominęła sandomierską starów-
kę, pod wodą znalazły się pra-
wobrzeżne, nisko położone
dzielnice. Wisła wdarła się do
ponad 800 domów. 300 osób
ewakuowano, ale wielu miesz-
kańców nie zdecydowało się na
ewakuację, więc dowożono im
żywność. Krotoszynianie wi-
dzieli zniszczone domy miesz-
kalne, zalane siedziby firm, ko-
ściół otoczony ze wszech stron
wodą... Woda płynęła ulicami,
na których znacznie ograniczo-
no ruch drogowy. Przejazd był
dozwolony tylko dla samocho-
dów służb ratunkowych, które
w fontannach wody przekra-
czały uliczne potoki.

Pomoc dla gminy Cisek
17 czerwca dary mieszkań-

ców wsi Biadki i Durzyn dotar-
ły do mieszkańców Ciska w wo-
jewództwie opolskim. Były to
płody rolne: 14 balotów słomy
oraz 7,4 ton zbóż. Bezpłatnie
przewiózł wszystko swoim sa-
mochodem ciężarowym miesz-
kaniec Biadek Robert Kot. Sa-
mochód z towarem został skie-
rowany przez Urząd Gminy w
Cisku do wsi Przewóz. Sołtys
Anna Ryborz błyskawicznie
zwołała mieszkańców do rozła-
dunku, a następnie wspólnie z
miejscowym proboszczem roz-
dzieliła przywiezione dary.

W poniedziałek 21 czerwca
do Ciska wyruszył kolejny
transport pomocy, tym razem
dostarczając 27 ton zboża.
Ziarno zebrali rolnicy z 13 kro-
toszyńskich wsi. Wójt Ciska
Alojzy Parys przywitał przed-
stawiciela naszego urzędu An-
drzeja Zielińskiego i kierowcę.
Miejsce rozładunku wskazał
sołtys wsi Roszowicki Las Hu-
bert Wilk. Stamtąd poszkodo-
wani przez powódź rolnicy od-
bierali pojazdami dary. Rozła-

Krotoszynianie pomagali powodzianom
dunek trwał około 3 godzin.
Mieszkańcy byli bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc.
Boją się o to, czy tegoroczne
zbiory, które będą jednymi z
gorszych,  pozwolą im  prze-
trwać zimę. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Gorzupi prze-
prowadzili w ostatnich dniach
roku szkolnego dobrowolną
zbiórkę pieniędzy na rzecz po-
wodzian. Zebraną kwotę, po-
nad 150 złotych, szkoła prze-
słała na konto bankowe pomo-
cy dla Ciska.

Pomoc dla powodzian
24 czerwca z Krotoszyna

wyruszył kolejny transport z
darami dla powodzian - poszko-

rzy sprawnie przenieśli przy-
wiezione dary do punktu roz-
działu.

W Orliskach powódź zalała
60 gospodarstw zamieszkałych
przez około 250 osób, nato-
miast w Trześni - 420 gospo-
darstw, w których mieszkało
około 1600 osób. Za pierwszym
razem woda stała w tych
wsiach od 19 do 25 maja. Po raz
drugi częściowo uporządkowa-
ne obejścia stanęły pod wodą 3
czerwca na prawie 10 dni. 

Pomoc dla Bartnik
Do krotoszynian dotarł apel

sołtys wsi Bartniki Janiny
Krawczyk, w powiecie milic-
kim, o pomoc dla rolników. Go-

dowanych mieszkańców gminy
Gorzyce w woj. podkarpackim.

Dwa busy, użyczone przez
pana Eugeniusza Grześkowia-
ka oraz OSP  Gorzupia, zawio-
zły dary od mieszkańców Kro-
toszyna i Kobylina, którzy prze-
kazali je do punktów zbiórki
przy Urzędzie Miejskim w Kro-
toszynie, Zarządzie Rejono-
wym PCK w Krotoszynie oraz
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kobylinie. Po przyjeździe do
Gorzyc tamtejszy urząd gminy
skierował jednego busa do wsi
Orliska, a drugiego do wsi
Trześń. W miejscach rozładun-
ku czekali mieszkańcy wsi, któ-

spodarzom tej wsi brakuje pa-
szy dla zwierząt, gdyż woda na
długi czas zalała im pola i łąki. 28
czerwca wyjechał do nich z Kro-
toszyna transport z darami od rol-
ników ze Smoszewa. Było to: 20
balotów sianokiszonki, 15 balotów
słomy oraz 5 balotów siana. Po raz
drugi bezpłatnie przewiózł dary
swoim transportem Robert Kot z
Biadek, który też jest rolnikiem i
rozumie potrzeby poszkodowa-
nych przez powódź. Bartniccy rol-
nicy sprawnie rozładowali przy-
wiezione dary, pani sołtys podzię-
kowała w imieniu całej wsi.

(aziel, eliz, jakep)

Zalane ulice...

i koœció³ w Sandomierzu

Za³adunek darów przed siedzib¹ krotoszyñskiego PCK.

W podkarpackich wsiach woda zniszczy³a sprzêty domowe.

Krotoszyñscy rolnicy wspomogli bartnickich gospodarzy.

Do opolskiego Ciska dotar³y dwa transporty pomocy z Krotoszyna.

Fot. archiwum UM w Krotoszynie



8

13,14 (96, 97)                                           www.is.krotoszyn.pl

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.

Sekcja karate Klubu Sporto-
wego Krotosz zakończyła sezon
sportowy 2009-2010. Pora więc na
podsumowanie. Zawodnicy  brali
udział w kilku prestiżowych zawo-
dach Japońskiej Federacji „JKA”
(Japan Karate Association): Ochi
Cup, Enoeda Cup, Puchar Polski
Dzieci i Młodzieży JKA oraz Mi-
strzostwa Polski JKA. Wysokie
wyniki na powyższych zawodach
dały 5 zawodnikom naszego klu-
bu awans do kadry Polski JKA na
Mistrzostwa Europy, które odby-
ły się w Pradze. Do kadry został
powołany również trener nasze-
go klubu Darian Paszek, jako tre-
ner reprezentacji Polski. Z ME Pol-
ska przywiozła 5 medali. Jeden z
nich, brązowy, otrzymała zawod-
niczka naszego klubu Nikola Pio-
trowiak.

Karatecy Krotosza
Wyniki Enoada Cup

Nikola Piotrowiak 3. miejce w
kata, 2. miejsce w kumite,
Sabina Ratajczak 3. miejsce w
kata,
Zimowit Kaczor 1. miejce w kata,
2. miejsce w kumite
Hubert Kaczmarek 1. miejsce w
kumite
Agnieszka i Maryna Dzwoniarek
oraz Sabina Ratajczak w kata
drużynowym zajęły 3. miejsce

Wyniki Puchar Polski JKA

Ziemowit Kaczor 2. miejsce w
kata
Hubert Kaczmarek 3. miejsce w
kata
Agnieszka Dzwoniarek 2. miejsce
w kumite

Mistrzostwa Polski JKA

Dominik Kowal 2. miejsce w kata

Ochi Cup

Nikola Piotrowiak 1. miejsce w
kata,  2. miejsce w kumite
Hubert Kaczmarek 1. miejsce w
kata, 1. miejsce w kumite
Ziemowit Kaczor 3. miejsce w
kata, 2. miejsce w kumite
Szymon Kapała 3. miejsce w ku-
mite

Zarówno zawodnicy, jak i tre-
nerzy, stale podwyższają swoje
umiejętności dzięki stażom orga-
nizowanym przez JKA Polska. No-
minacje od JKA Polska na 4 DAN
(4 czarny pas) dostał trener na-
szego klubu Mariusz Kaj. Nomina-
cja ta potwierdza zaufanie do Ma-
riusza oraz jego wysokie umiejęt-
ności sportowe oraz trenerskie.
Instruktorzy z naszego klubu
mają również kwalifikacje pozwa-
lające na sędziowanie na wszyst-

kich zawodach organizowanych
przez JKA Polska.

Po wakacjach zaczynamy
nowy sezon. Zapraszamy

wszystkich chętnych do trenowa-
nia tego wspaniałego sportu. Tre-
ningi od września w każdy wtorek
i piątek od godziny 16.30.

Darian Paszek

Krotoszynianie reprezentujący UKS Polon - Łukasz Kaczmarek
i Sebastian Kaczmarek zostali mistrzami Wielkopolski w siatkówce
plażowej, w kategorii kadeta. Mistrzostwa odbyły się w Zbąszyniu
18 – 19 czerwca. Pierwsze mecze rozegrali z Progresem Września i
MOS–em Turek, pokonując obie ekipy po 2:0. W ćwierćfinale spo-
tkali się z Ratajami Poznań, wygrywając 2:0. W półfinale pokonali
MOS Turek 2:0, a w finale nie dali żadnych szans parze reprezentu-
jącej PKS MOS Zbąszyn, wygrywając 2:0. Warto podkreślić, że pary
finałowe są uczniami SMS Łódź. Opiekunem zespołu był Krzysztof
Olejnik.

Siatkówka pla¿owa

Uczniowie Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Krotoszy-
nie odnieśli kolejne sukcesy. 29
maja uczniowie z klasy I pojecha-
li do Oleśnicy, gdzie zaprezento-
wali się podczas VIII Igraszek

Muzyczne sukcesy
Wiolonczelowych. Oliwia
Fila zdobyła wyróżnienie
I stopnia, zaś Jan Kukla
wyróżnienie II stopnia.

Klasę wiolonczeli pro-
wadzi Magdalena Wirga-
Schneider. Podczas V Mi-
niaturowych Zmagań
Najmłodszych Piani-
stów  w dniu 8 czerwca
w Świdnicy szkołę repre-
zentowała Gabriela

Krawczyk, uczennica klasy II. Za
zajęcie II miejsca Gabriela otrzy-
mała tytuł „Złotej Rączki”. Uczen-
nicę do konkursu przygotowywa-
ła Mariola Krysicka.

(psm)

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

Gabriela Krawczyk


