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Kolejny udany koncert z cyklu In
Regenerationem. Tym razem zespół
Nemrod w sali Krotoszyńskiej Bi-
blioteki Publicznej zaprezentował 5
grudnia na bardzo wysokim pozio-
mie artystycznym  niecodzienne in-
terpretacje pieśni o tematyce my-
śliwskiej.

Krzysztof Kadlec na rogu par
force przedstawił najważniejsze sy-

Nemrod koncertowa³

Jak co roku kartkę z życzeniami świą-
tecznymi dla burmistrza Juliana Joksia i
wszystkich mieszkańców przesłała pani Ire-
na Łysińska,
dawna miesz-
kanka Kroto-
szyna.

„Szanownemu
Panu Burmi-
strzowi życzenia
zdrowych Świąt i
uznania pracy dla
mojego kochane-
go miasta. Irena
Łysińska”
„Proszę wybaczyć
moje pismo, ale w
moim wieku 91 lat
– to już trudno mi
pisać, ale Bogu
dziękuję za trzeźwy
jeszcze umysł.”

(red.)

¯yczenia
od pani Ireny

Czekali na Miko³aja
W poniedzia³ek 6 grudnia ju¿ od samego rana dzieci z Przedszkola nr 7 nas³uchiwa³y dŸwiêków dzwonka Œwiêtego Miko³aja. Oczekiwany niecierpliwie
goœæ pojawi³ siê w asyœcie dwóch œnie¿ynek. Kolejno odwiedza³ poszczególne grupy. Dzieci wita³y go tañcem i piosenk¹, zapraszaj¹c do wspólnej
zabawy. Ka¿dy przedszkolak zosta³ przez niego obdarowany miko³ajkowym upominkiem.                                                                                                (pm)

gnały służące oprawie uroczystości
myśliwskich. Zadowolona publicz-
ność oklaskami trzykrotnie zmusiła
zespół do bisu.

Koncerty organizowane są przez
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki,
ze środków pozyskanych z konkur-
sów ofert Urzędu Miejskiego oraz
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego.     (olej)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Do 31 grudnia promocja cen bi-
letów na Krytej P³ywalni Wodnik. Go-
dzina pobytu na basenie dzieci, m³o-
dzie¿y szkolnej oraz grup kosztuje 6,00
z³.

Centrum Sportu i Rekreacji WOD-
NIK w Krotoszynie informuje, ¿e w Wi-
giliê 24 grudnia basen jest nieczynny.
W œwiêta pracuje nastêpuj¹co: 25
grudnia od 14.00 do 22.00, 26 grud-
nia od  10.00 do 22.00, 31 grudnia od
6.00 do 12.00, 1 stycznia od 14.00 do
22.00.

Muzeum Regionalne im. H. £aw-
niczaka w Krotoszynie zaprasza na wy-
stawê „Szopki bo¿onarodzeniowe ró¿-
nych kultur”. Na ekspozycjê sk³ada siê
ponad 60 szopek z wielu krajów Euro-
py i innych kontynentów. Ró¿ni¹ siê
one rozmiarem, kszta³tem i materia-
³em, z którego zosta³y wykonane. S¹
wœród nich miniaturowe szopki w ³upi-
nie orzecha i g³ówce makówki, figurki
wykonane z liœci kukurydzy (Wêgry),
szopki wykonane z hebanu (Afryka) i
owoców tykwy (Ameryka Po³udniowa)
oraz obiekty wykonane z tradycyjnych
dla naszego regionu materia³ów. Wy-
stawa bêdzie czynna do koñca stycz-
nia 2011 roku.

Do 3 stycznia w Krotoszyñskiej Bi-
bliotece Publicznej ogl¹daæ mo¿na
wystawê pasteli olejnych W³adys³awa
Boles³awa Patysiaka pt. „Architektura
i pejza¿ ojczysty”. Natomiast wystawa
„Wycinanki chiñskie” czynna do 9
stycznia.

9 stycznia odbêdzie siê XIX Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy. Tym razem bêdziemy zbieraæ pie-
ni¹dze na zakup sprzêtu dla dzieci z
chorobami urologicznymi i nefrolo-
gicznymi.

Muzeum Regionalne zaprasza
dzieci przedszkolne oraz uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych na
„Spotkania gwiazdkowe”, których te-
matem s¹ dawne obrzêdy ludowe i
zwyczaje zwi¹zane z obchodami œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.
Grupy przyjmowane s¹ do koñca
stycznia 2011 r. po wczeœniejszym
uzgodnieniu terminu wizyty w mu-
zeum (tel. 62 / 722-61-47).

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

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

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

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

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

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 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 Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej odbyło się „Spotkanie
z panem Fryderykiem Chopi-
nem”, które zostało dofinanso-
wane ze środków pozyskanych z
Miasta i Gminy Krotoszyn. Po raz
kolejny chcieliśmy w sposób wy-
jątkowy uczcić pamięć wielkiego
muzyka z okazji obchodzonego
„Roku Chopinowskiego 2010”.

Zaproszone dzieci z zaintere-
sowaniem wysłuchały ciekawo-
stek o życiu i twórczości polskie-
go kompozytora zaprezentowa-
nych przez kierownika oddziału
dla dzieci i młodzieży Marlenę
Nabzdyk. W trakcie spotkania
zaproszeni goście, nauczycielki
fortepianu z Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Krotoszy-
nie: Mariola Krysicka, Ilona Olej-
nik i Joanna Mykietiuk- Paszek,
oraz bibliotekarka Beata Waleń-
ska czytały wiersze o Chopinie

Wandy Chotom-
skiej, natomiast
uczniowie tej
szkoły: Olga
Szymczak, Karoli-
na Danielczyk i
Dawid Kaźmier-
czak zaprezento-
wali minikoncert,
który wzbudził
duży aplauz pu-
bliczności. Po wy-
słuchaniu utwo-
rów Fryderyka
Chopina dzieci wy-
konały rysunki do
muzyki. Nauczy-
cielka Ilona Olej-
nik zwróciła rysującym uwagę
na emocje oraz ukazała kon-
trast między łagodną, relaksu-
jącą muzyką, a dźwiękami
żywymi i niepokojącymi swym
nastrojem. Następnie dzieci wy-

6 grudnia gościem Kroto-
szyńskiej Biblioteki Publicznej
był doktor nauk historycznych
Henryk Brandys, archeolog śró-
dziemnomorski i orientalista,
uczestnik wielu ekspedycji ar-
cheologicznych na terenie Egip-
tu, Syrii, Sudanu i Chin.

Należy do grona najwybit-
niejszych znawców historii i kul-
tury Dalekiego Wschodu w Pol-
sce. Zaproszony gość poprowa-
dził warsztaty ph. „Malowanie
hieroglifów”, w których udział
wzięli uczniowie klasy III ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Kro-
toszynie. Uczestnicy po zapozna-
niu się z historią pisma mieli
możliwość pod okiem fachowca
nauczyć się pisowni znaków
chińskich. Za udział w warszta-
tach i wykonane prace wszyscy
otrzymali upominki.

W drugiej części pobytu dr
Brandys wygłosił wykład pt.

„Dzieje i zagadki Muru Chińskie-
go”. Opowiadał także o historii i
współczesnej sytuacji Chin. Po
wykładzie otwarto wystawę
chińskich wycinanek okiennych.
Papierowe wycinanki mają  w
tym kraju przeszło tysiącletnią
tradycję i są jedną z najpopular-
niejszych sztuk ludowych. Wyko-
nane z niezwykłą precyzją ele-
menty przedstawiają chińskie
znaki zodiaku oraz życzenia no-
woroczne. Poprzez wiele wieków
chińska wycinanka, jako sztuka
użytkowa służąca do zdobienia
wnętrz (okien, drzwi, ścian, lam-
pionów), wykształciła wiele form
i odmian. Zaprezentowane eks-
ponaty stanowią własność Am-
basady Chińskiej Republiki Lu-
dowej w Warszawie. Zaprasza-
my do oglądania wystawy, która
potrwa do 9 stycznia 2011r. w
czytelni dla dorosłych, II p.

Wiesława Patalas

11 grudnia na Rynku w Kro-
toszynie organizacje pozarządo-
we zorganizowały Jarmark
Świąteczny.

Głównymi atrakcjami dnia
był kiermasz świątecznego rę-

11 grudnia w mroźne popołu-
dnie przyjechali do Zespołu Szkół
w Orpiszewie miłośnicy twórczo-
ści  Marka Grechuty.

IV edycja Przeglądu zgroma-
dziła 23 uczestników z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z Mi-
licza, Ostrowa Wlkp., okolic Kęp-
na, Gniezna, Chwaliszewa, Kroto-
szyna oraz Orpiszewa. Jury w
składzie: Ewa Hoffmann, Ilona
Olejnik, Juliusz Poczta, Karol Kaj,
Paweł Płócienniczak miało nie
lada problem, aby wyłonić najlep-
szych, gdyż poziom tegorocznego
przeglądu był najwyższy z wszyst-
kich edycji.

Wyróżniono: I m. Zosia Bana-
szak z Ostrowa Wlkp; II m.   Joan-
na Grzeżółka z Perzowa; III m. Ja-
rosław Kula z Perzowa; wyróżnie-
nia: Anna Wróbel z Ostrowa Wlkp.
i Pola Dziedzic z Milicza. Nagroda

Grechuta w Orpiszewie
Rady Sołeckiej Orpiszewa: Mi-
łosz Ertel z Orpiszewa. Nagro-
da Publiczności:  Maciej Szufla
z Roszek.

Przegląd Twórczości Marka
Grechuty odbywa się każdego
roku pod patronatem Burmi-
strza Krotoszyna oraz  Starosty
Powiatowego, nagłośnieniem
zajął się Krotoszyński Ośrodek
Kultury, którym organizatorzy
składają serdeczne podziękowa-
nia. Organizatorzy bardzo dzię-
kują za ogromne zaangażowanie
sponsorom: NZOZ „Familia”  w
Krotoszynie -  Ewa i Maciej Hof-
fmann; „AT”, „Adam1” – Adam
Tyrakowski Krotoszyn; „Budow-
nictwo Kubiak” – Mariusz Ku-
biak Krotoszyn, Zakład Instala-
cji Sanitarnych – Eugeniusz
Grześkowiak Krotoszyn, Marian
Wachowiak – sklep spożywczy
Krotoszyn; „Isamaar” Bożena i
Piotr Kładów Orpiszew, Grze-
gorz Kurzawa Kobylin, Wentyla-
cje Klimatyzacje Monika i
Krzysztof Drygas Zduny, firma
„Hasyl” Kobylin , Rada Sołecka
Orpiszew, Rada Rodziców oraz
pracownicy Zespołu Szkół w Or-
piszewie .

Poza konkursem, na zakoń-
czenie Przeglądu wystąpił z krót-
kim koncertem zespół „Oni i One”
z Zespołu Szkól Ponadgimnazjal-
nych w Kleczewie,  gwiazdą  wie-
czoru był Jerzy Filar („Nasza Ba-
sia Kochana”) twórca m.in. „Sam-
by- Sikoreczki”, akompaniował
mu Stanisław Szczyciński („Mi-
kroklimat”).                                  (mol)

Chiñskie wycinanki

O Chopinie w bibliotece

konywały z nut, a także z róż-
nych instrumentów muzycznych
stroje, tym samym przy dźwię-
kach muzyki przeniosły się w
epokę, w której żył Fryderyk
Chopin.

Jarmark na Rynku
kodzieła i wypieków oraz wystę-
py dzieci. W organizację impre-
zy włączyła się także Kroto-
szyńska Biblioteka Publiczna,
prowadząc akcję „Cały Kroto-
szyn Czyta Dzieciom”.

Czas spędzony z muzyką
Fryderyka Chopina na pewno
pozostanie dzieciom długo w pa-
mięci i zapamiętają tego Polaka,
o którym w tym roku mówi cały
świat.               Marlena Nabzdyk

W Ratuszu odby-
wały się nato-
miast badania
potencja lnych
dawców szpiku
kostnego.      (eliz)
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Uroczystego otwarcia i
przekazania do użytkowania
dokonano 6 grudnia przy udzia-
le burmistrza, sołtysa wsi Ra-
ciborów, przewodniczącej Rady
Miejskiej, proboszcza parafii
Benice, okolicznych mieszkań-
ców, inspektora nadzoru, wyko-
nawcy robót oraz pracowników
UM.

Droga we wsi Raciborów
zlokalizowana jest w obszarze
zabudowy jednorodzinnej, sta-
nowi dojazd do posesji, gospo-
darstw rolnych oraz pełni funk-
cję typowo lokalną. Zaprojekto-
wana droga powiązana jest
skrzyżowaniem z drogą gminną
na kierunku Bożacin – Benice.
Przekazany do użytkowania od-
cinek drogi (etap I) wchodzi w
skład większego opracowania
dokumentacji projektowej:

Droga w Raciborowie
26 listopada odby³ siê odbiór techniczny drogi w Raciborowie.

Przebudowa drogi w Raciboro-
wie.  Ogólna charakterystyka:
Szerokość: od 4,00  m do 5,00 m ;
długość: ok. 360 m, jezdnia o na-
wierzchni mineralno-bitumicz-

nej z obustronnym krawężni-
kiem. Wykonawca: „Gembiak-
Mikstacki” sp.j. Koszt inwesty-
cji: ok. 400 tys. zł.

Mateusz Molski

2 grudnia burmistrz Julian
Jokś spotkał się z przedstawiciela-
mi duchowieństwa krotoszyńskie-
go dekanatu na tradycyjnej kawie
i opłatku przedświątecznym. Po
południu wziął udział w przedświą-
tecznym spotkaniu strażackim.

Księża pogratulowali zwycię-

Spotkania op³atkowe

stwa w wyborach samorządowych
burmistrzowi Joksiowi. Wiceburmi-
strzowi Franciszkowi Marszałkowi
gratulowali zdobycia mandatu rad-
nego do sejmiku wojewódzkiego, a
przewodniczącej Rady Miejskiej Zo-
fii Jamce ponownego uzyskania
tego stanowiska. Na spotkaniu z

Konserwacja muzealiów ze zbio-
rów krotoszyńskiego muzeum.  Do
końca bieżącego roku  zostanie wy-
konana konserwacja dziewięciu
cennych zabytków ze zbiorów Mu-
zeum Regionalnego im. Hieronima
Ławniczaka w Krotoszynie. Realiza-
cja tego zadania jest możliwa dzię-
ki otrzymanej przez muzeum dota-
cji z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w wysokości 30 tys.
zł. Prace wykonują specjalistyczne
pracownie konserwatorskie w Toru-
niu. Wśród konserwowanych muze-
aliów są dokumenty historyczne, za-
bytki sztuki i kultury ludowej: me-
tryka chrztu z 1794 r. Wojciecha Lan-
giewicza (ojca gen. Mariana Langie-
wicza), plan sieci wodociągowej Kro-
toszyna z 1899 r., Instrukcja konspi-
racyjnej Polskiej Straży Narodowej

z 1939 r., barokowe krzesło z klasz-
toru trynitarzy, drewniana XIX-
wieczna figura Madonny, rzeźbio-
ny krzyż przydrożny z 1903 r. z
Dzierżanowa, kapliczka przydroż-
na z okolic Krotoszyna z 1924 r.
oraz dwie drewniane, malowane
skrzynie posagowe z 1854 i 1861 r.

Całkowity koszt prac konser-
watorskich wyniesie 46 160 zł. Kro-
toszyńskie muzeum już po raz dru-
gi otrzymało wsparcie w ramach
Programu „Dziedzictwo kulturo-
we” (priorytet 2: Wspieranie dzia-
łań muzealnych”). W 2007 r. dzię-
ki środkom Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prze-
prowadzono konserwację 9 histo-
rycznych sztandarów krotoszyń-
skich stowarzyszeń i organizacji.
                                            (helka)

przedstawicielami straży pożarnej
Krotoszyna i Sulmierzyc bur-
mistrz w krótkim wystąpieniu
przywołał najważniejsze dla stra-
żaków wydarzenia poprzedniej
kadencji. Wraz z burmistrzem Sul-
mierzyc przekazał strażakom
nowy sprzęt.                              (red.)

6 listopada odbył się odbiór tech-
niczny, a 1 grudnia - uroczyste prze-
kazanie do użytku ulicy Łąkowej w
Kobiernie.

W oficjalnym oddaniu ulicy użyt-
kownikom wzięli udział burmistrz
Julian Jokś, przewodnicząca Rady
Miejskiej Zofia Jamka, przedstawi-
ciel wykonawcy oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego. Obecni byli tak-
że mieszkańcy. Nowa ulica ma oko-
ło 700 m długości i szerokość od 4,0
– 5,5 m. Jezdnia została pokryta mie-

szankami mineralno-bitumiczny-
mi, wykonano obustronny krawęż-
nik. Inwestycja kosztowała 640 tys.
zł, wykonała ją firma Gembiak-
Mikstacki.

Nową droga, poświęcona przez
proboszcza kobierskiej parafii,
będzie służyła jako bezpieczny i
dogodny skrót do centrum wsi,
zwłaszcza dla dzieci dochodzą-
cych do szkoły z nowo tworzących
się osiedli na obrzeżach miejsco-
wości.                                     (inw)

 

Krótko

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Usta-
wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (DzU.
z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze  zmiana-
mi) oraz Uchwały nr LII/384/2010 Rady
Miejskiej w  Krotoszynie z 29 czerwca 
2010 r. w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Krotoszyn, przypomi-
nam właścicielom i zarządcom nieru-
chomości o obowiązku  oczyszczania ze
śniegu, lodu, błota i posypywania pia-
skiem chodników położonych wzdłuż
nieruchomości .
W przypadku niezastosowania się do
wyżej wymienionych zaleceń, w stosun-
ku do osób winnych będą wyciągnięte
sankcje karno–administracyjne.

  

Burmistrz Krotoszyna

Julian Jokś

Na odnowê zabytków

£¹kowa w Kobiernie
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7 grudnia odbyło się ostatnie
w tym roku spotkanie integracyj-
ne organizowane przez Kroto-
szyńską Bibliotekę Publiczną
„Dzieci – dzieciom” pod hasłem
„Świąteczne drzewko”.

W świąteczno–rodzinnej at-
mosferze uczestnicy wykonywali
ozdoby choinkowe, śpiewali ko-
lędy, mieli także możliwość po-
rozmawiać ze św. Mikołajem.
Odbył się również konkurs na

najładniej zaśpiewaną kolędę.
Na zakończenie wykonanymi
ozdobami udekorowano choinkę,
podarowaną przez Nadleśnictwo
Krotoszyn. Pracę dzieci można
podziwiać na parterze bibliote-
ki.

Zajęcia były ostatnimi współ-
finansowanymi w 2010 r. z
Otwartego Konkursu Ofert Bur-
mistrza Krotoszyna.

Beata Waleńska

6 grudnia dzieci z Przedszko-
la nr 1 Miś Uszatek, Szkoły Pod-
stawowej w Lutogniewie oraz
Szkoły Podstawowej nr 7 na Par-
celkach gościły w krotoszyńskim
kinie Przedwiośnie. Z okazji Mi-
kołajek dzieci obejrzały bajkę pt.
„Jak wytresować  smoka’”. Dzie-
ci bardzo dziękują panu Rober-
towi, który w tym dniu był ich św.
Mikołajem.

Tego samego dnia w kinie na
mikołajkowym spotkaniu gości-
li uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 oraz przedszkolaki z
„Wesołej Gromadki” i „Bajki”.
Czekając na przybycie Mikołaja,
najmłodsi prezentowali na sce-
nie programy artystyczne, brali
udział w mikołajkowych zaba-
wach i konkursach. Atrakcją dla
dzieci były słodkie upominki
ufundowane przez Radę Osiedla
nr 7. Spotkanie upłynęło w miłej
atmosferze i wprowadziło
wszystkich w  przedświąteczny
nastrój.

(monkwi, sp1)

Przedszkolaki z Bajki odwie-
dził 6 grudnia z rana św. Mikołaj
w asyście swoich pomocników.
Dzieci wcześniej nauczyły się
wielu piosenek i wierszy, aby
dobrze się zaprezentować.

 Wspólnie tańczono i śpiewa-
no, wesoło się bawiąc. Po zapew-
nieniach dzieci, że będą się sta-
rały zachowywać grzecznie w
domu i w przedszkolu, Mikołaj
obdarował je oczywiście prezen-
tami.

(kata)

Miś pocieszy, wysłucha, nie
wyjawi sekretów…  25 listopa-
da nie mogło zatem zabraknąć
w naszej szkole ulubieńców nie
tylko najmłodszych. Światowy
Dzień Pluszowego Misia jest
wspaniałym pomysłem, dlatego
też z okazji tego święta w na-
szej szkole przygotowano wie-
le atrakcji dla najmłodszych.

Zaproszone maluszki w tym
dniu przyniosły swoje plusza-
ki. W Misiolandii czekały na nie
piękne, misiowe dekoracje.  Wi-
tały ich najsłynniejsze misie na
świecie: Miś Uszatek, Padding-
ton, Kubuś Puchatek i Colargol.
W trakcie spotkania dzieci wy-
słuchały wierszy i piosenek o
misiach oraz poznały historię
pluszowego misia. Wzięły
udział w gimnastyce porannej
z misiem oraz w konkursie „Co
wiem o misiach?” Z przyjemno-

Dzieci, które przyszły na to
spotkanie, miały okazję wykazać
się swoimi zdolnościami w lukro-
waniu pierników, robieniu łańcu-
chów i aniołków. Wykonane
przez nie ozdoby trafiły na pięk-
na, żywą choinkę. Podczas zaba-
wy i wspólnego śpiewania kolęd
kosztowano pysznych wypieków.
Zabawę urozmaicił koncert kil-
ku dziewczynek, które zagrały
kolędowe melodie na akorde-
onie, organach i flecie poprzecz-
nym. Największą jednak
atrakcją - obok prezentów i Mi-
kołaja - okazało się malowanie
buzi, zwłaszcza w motywy świą-
teczne. Zabawa była doskonała.
Na koniec Mikołaj rozdał wszyst-
kim dzieciom prezenty.

Organizatorzy dziękują
wszystkim dzieciom i mieszkań-
com parafii Lutogniew za udział
w mikołajkach, a sponsorom za

Dzieci z Przedszkola nr 5 w
Krotoszynie wraz z wychowaw-
czynią Angeliką Raźniak wzięły
udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie Akademii Misia Haribo i zaję-
ły II miejsce skomponowaną
etiudą pt. „Muzyczne wariacje”.
Konkurs polegał na przeprowa-
dzeniu z przedszkolakami zajęć
dydaktycznych, których celem
było zaznajomienie dzieci ze świa-
tem dźwięków i muzyki poprzez

ścią wypowiadały się na temat
misiów występujących w książ-
kach dla dzieci i bajkach telewi-
zyjnych. Na koniec spotkania
uczniowie otrzymali narysowaną
sylwetkę misia bez miny. Malusz-
ki same musiały dorysować swo-

hojność. Organizatorzy i sponso-
rzy: ks. Łukasz Żurawski, Pie-
karnia Olszewscy, sklep p. Aliny
Kowalskiej, sklep p. Ilony Siko-
ry, pp. Krystkowie, pp. Kwiatkow-
scy, pp. Jaskółowie, pp. Basińscy,
pani Konarczak, pani Marszałek,

Dekorowali choinkê

Zabawa w kinie

Nagrodzona etiuda
wykonanie prostych instrumen-
tów muzycznych z dostępnych po-
wszechnie przedmiotów, skompo-
nowaniu etiudy dźwiękowej z wy-
korzystaniem przygotowanych
własnoręcznie instrumentów. Za-
jęcia dydaktyczne z dziećmi i pre-
zentacja ich efektów pracy przed
publicznością złożoną z rodziców
i opiekunów dzieci, zostało zare-
jestrowane kamerą filmową.

(p5)

Misie w Benicach
Trudno wyobraziæ sobie dzisiejszy œwiat bez pluszowego misia. Miœ jest
najlepszym przyjacielem dziecka.

im misiom miny, co zrobiły z
wielką radością. Dzień Pluszowe-
go Misia zakończył się pamiątko-
wym zdjęciem z pluszowymi
przyjaciółmi. Żal było wszystkim
opuścić misiową krainę…

Bogumiła Pawlik - Berek

 

Miko³ajki w Lutogniewie
5 grudnia do Domu Ludowego w Lutogniewie zawita³ Miko³aj z workiem
pe³nym prezentów.

pani Robakowska, pp. Pieronko-
wie, pp. Tadaszakowie, pp. Mu-
rawscy, pani Slayde, p. Emilia
Tadaszak, pani Kosakowska, p.
Agnieszka Pawlak-Bryske, Sta-
rostwo Powiatowe, EWA SA.

Monika Kwiatkowska

Miko³aj w Bajce
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Drogi krajowe na
terenie Krotoszyna
(publiczne). Zarz¹dca:
Generalna Dyrekcja dróg
Krajowych i Autostrad
oddzia³ w Poznaniu; Rejon
w Lesznie - ul. Energetyków
4, Leszno, tel. (065) 529 56
47.
—————————
- Kobyliñska (od ul.
Mickiewicza do granic
miasta)
- Ko³³¹taja
- KoŸmiñska (od ul.
Raszkowskiej do granic
miasta)
- Mickiewicza
- Ostrowska
- Raszkowska (od ul.
KoŸmiñskiej do ul. Witosa)
- Sienkiewicza
- Witosa
- Zdunowska (od ul.
Ko³³¹taja do granic miasta)

Drogi wojewódzkie na
terenie Krotoszyna
(publiczne);
Zarz¹dca: Wojewódzki
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu; Rejon Dróg
Wojewódzkich w Ostrowie
Wlkp.
ul. Staroprzygodzka 25,
Ostrów Wlkp. - tel. (062)
735 78 20
—————————-
- Sulmierzycka

Drogi Powiatowe na
terenie Krotoszyna
(publiczne); Zarz¹dca:
Starosta Krotoszyñski -
Powiatowy  Zarz¹d Dróg
ul. Transportowa 1, 63-700
Krotoszyn, tel. (062) 722
65 31
—————-
- 1 Stycznia
- 23 Stycznia
- al. Powstañców Wlkp.
- Benicka
- Bolewskiego
- Bractwa Kurkowego
- Ceglarska
- Chwaliszewska
- Domki Farne
- Dworcowa
- Fabryczna
- Farna
- Floriañska
- G³owackiego
- Gorzupska
- Grudzielskiego
- Kaliska
- Kamienna
- Kaszarska
- Kiliñskiego
- Klemczaka
- Klonowicza
- Kobierska
- Kobyliñska (od ul.
Piastowskiej do ul.
Mickiewicza)
- Konstytucji 3 Maja
- Kopernika
- Kopieczki
- Koœciuszki
- KoŸmiñska (od Rynku do
ul. Raszkowskiej)
- Kozala
- Langiewicza
- Magazynowa
- Mahle
- Mas³owskiego
- M³yñska
- Ofiar Katynia
- Ogrodowskiego
- Osadnicza
- Ogrodowa
- Piastowska
- pl. Szkolny
- Polna
- Pó³wiejska
- Przemys³owa
- Pukackiego
- 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
- Rawicka
- Raszkowska (od Witosa
do granic miasta)
- Robotnicza
- Rynek (strona pó³nocna i
zachodnia)
- S³odowa
- Sosnowa
- Spartañska
- Spokojna
- Staszica
- Stawna
- Szosa Benicka

Z rąk Małgorzaty Mielca-
rek, przewodniczącej Miejskiej
Komisji Wyborczej, burmistrz 
Julian Jokś odebrał zaświad-
czenie o wyborze na burmi-
strza, radni zaś otrzymali za-
świadczenia potwierdzające
fakt uzyskania mandatu rad-
nego.Po ślubowaniu radnych
przystąpiono do wyboru prezy-
dium Rady oraz przewodniczą-

Po ustaleniu porządku obrad
burmistrz Julian Jokś złożył ślu-
bowanie, po czym radni zajęli się
zaplanowanymi na ten dzień
uchwałami. Dotyczyły one usta-

8 grudnia burmistrza Julia-
na Joksia odwiedził Wiesław

I sesja  Rady Miejskiej
29 listopada odby³a siê pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej.

cych komisji stałych. Przewod-
niczącą Rady Miejskiej w Kro-
toszynie została Zofia Jamka.
Na pierwszego zastępcę wy-
brano Pawła Radojewskiego,
drugim został Bronisław Kacz-
marek.

Szefami komisji stałych zo-
stali: Krzysztof Kierzek (Komi-
sja Budżetowo-Gospodarcza),
Krzysztof Manista (Komisja

Społeczna),  Marian Skotarek
(Komisja Rewizyjna). W czasie
posiedzenia  podjęto również
uchwały w sprawie:  zmiany
uchwały z 28 października br.
w sprawie pożyczki na „Upo-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie aglo-
meracji Krotoszyn – etap II”;
zaciągnięcia pożyczki; zmian
w budżecie na 2010 r.

(mmc)
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Druga sesja

lenia wynagrodzenia burmistrza
i wprowadzenia zmian w tego-
rocznym budżecie. Radni zdecy-
dowali się także na obniżenie
średniej ceny skupu żyta, nie-

zbędnej przy ustalaniu wysoko-
ści podatku rolnego, oraz na
zmiany w uchwale o zwolnie-
niach od podatku od nierucho-
mości.                                     (eliz)

3 grudnia w sali sesyjnej urzêdu miejskiego odby³a siê druga sesja
Rady Miejskiej w Krotoszynie.

20 lat póŸniej

- Œciegiennego
- Œwiêtego Antoniego
- Œwiêtokrzyska
- Transportowa
- Wiejska
- WiêŸniów Politycznych
- Wiœniowa
- Zacisze
- Zamkowy Folwark
- Zdunowska (od Rynku do
Ko³³¹taja)
Drogi gminne na
terenie Krotoszyna
(publiczne); Zarz¹dca:
Burmistrz Krotoszyna -
Urz¹d Miejski w
Krotoszynie
ul. Ko³³¹taja 7, 63-700
Krotoszyn, tel. (062) 725-
42-01
———————
- Agrestowa
- Akacjowa
- Armii Krajowej
- Asnyka
- Batalionów Ch³opskich
- Beskidzka
- Bia³a
- B³êkitna
- Bohaterów Monte
Cassino
- Boya-¯eleñskiego
- Bukówko
- Bursztynowa
- Che³moñskiego
- Ch³apowskiego
- Chopina
- Czecha
- Czereœniowa
- Dobra
- Do¿ynkowa
- Gajowa
- Ga³eckiego
- Garncarska
- Glinki
- Go³êbia
- Gronowa
- Grzegorzewska
- Hubala
- Jab³oniowa
- Jarzêbinowa
- Jastrzêbia
- Jasna
- Jaœminowa
- Jod³owa
- Karbowiaka
- Kar³owicza
- Karowa
- Karpacka
- Kasprzaka
- Klasztorna
- Konarzewska
- Konopnickiej
- Kolberga
- Kossaka
- Krotoskiego
- Krótka
- Kujawska
- Kurpiñskiego
- Kwiatowa
- Lecha
- Lelewela
- Leœna
- Libelta
- Liliowa
- Lodowa
- Ludowa
- £anowa
- £¹kowa
- £ukasiewicza
- Madaliñskiego
- Makowa
- Malinowa
- Ma³y Rynek
- Matejki
- Mazowiecka
- Mazurska
- Miko³ajczyka
- Miodowa
- Modra
- Moniuszki
- Morelowa
- Nabzdyka
- Narutowicza
- Nowa
- Okólna
- Okrê¿na
- Orkana
- Orzeszkowej
- Owocowa
- Paderewskiego
- Parkowa
- Pastelowa
- Pawia
- Piaskowa
- Piekarska
- Pi³sudskiego
- pl. Jana Paw³a II (dawniej
pl. Wolnoœci)
- pl. Targowy
- Poboczna
- Podgórna
- Pogodna

Za usuwanie śniegu i zabezpieczanie przed śliskością odpowia-
dają zarządcy dróg. Na terenie Krotoszyna mamy kilku właści-
cieli ulic. Burmistrz Krotoszyna odpowiada za drogi należące
do gminy.

Kto odpowiada za zimowe
utrzymanie ulic?

- Pomorska
- Popie³uszki (dawniej
Lipowa)
- Poprzeczna
- Porzeczkowa
- Poziomkowa
- Pó³nocna
- Promenada
- Promienista
- Prosta
- Przyjazna
- Pszenna
- Ptasia
- Radosna
- Rataja
- Reja
- Reymonta
- Rolnicza
- Rozdra¿ewskich
- Równa
- Ró¿ana
- Rusa
- Rybia
- Rynek (strona po³udniowa
i wschodnia)
- Rynkowa
- Rysia
- Sadowa
- Samulskiego
- Szczerkowska
- Skoœna
- S³oneczna
- S³owackiego
- S³owiañska
- S³owicza
- Sokola
- Sowiñskiego
- Spacerowa
- Spichrzowa
- Sportowa
- Strumykowa
- Studzienna
- Sudecka
- Szkolna
- Szymanowskiego
- Œl¹ska
- Targowa
- Tartaczna
- Tatrzañska
- Towarowa
- Tulipanowa
- Turkusowa
- Tuwima
- Tyczyñskiego
- Umiñskiego
- Urbanowiczówny
- Waryñskiego
- W¹ska
- Widokowa
- Wielkopolska
- Wieniawskiego
- Wierzbiêty
- Wiewiórowskiego
- Wiosenna
- Wita Stwosza
- W³adys³awa Jagie³³y
- Wojciechowskiego
- Woskowa
- Wrzosowa
- Wspólna
- Wyspiañskiego
- Zamkowa
- Zielona
- Zmys³owska
- ¯abia
- Zgodna
- ¯niwna
- ¯urawia
- ¯wirowa

Drogi prywatne na
terenie Krotoszyna
Zarz¹dca: osoby prywatne
———————
- Bordowa
- Br¹zowa
- Chabrowa
- Czerwona
- Cytrynowa
- Ksiê¿ycowa
- Miêtowa
- Pomarañczowa
- Purpurowa
- Rumiankowa
- Sowia
- Srebrna
- Têczowa
- Z³ota
- os. Robiñskich

Inne na terenie Krotoszyna
———————
- park Wojska Polskiego
- pl. kard. Stefana
Wyszyñskiego
- os. D¹browskiego
- os. Korczaka
- os. Sikorskiego
- os. Szarych Szeregów
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Od lewej stoj¹: Ryszard £opaczyk, Andrzej Pospiech, Mi³osz Zwierzyk, Krzysztof Kierzek, Miros³aw Gañko, Krzysztof
Kasprzak, Grzegorz Majchszak, Jan Zych, Marian Skotarek, Roman Olejnik, Tomasz G³uch, S³awomir Augustyniak,
Pawe³ Sikora, Cezary Grenda.

Od lewej siedz¹: Natalia Robakowska, Urszula Olejnik, Pawe³ Radojewski, Zofia Jamka, Bronis³aw Kaczmarek, Anna
Sikora, Julian Jokœ, Krzysztof Manista.

Orzechowski, krotoszyński
działacz z okresu przemian

demokratycznych. Pan Wie-
sław był wieloletnim pracow-
nikiem WSM Krotoszyn, ak-
tywnym w procesie  racjonali-
zacji produkcji. Ale krotoszy-
nianie pamiętają go przede
wszystkim jako przewodniczą-
cego Komitetu Obywatelskie-
go. Komitety obywatelskie zaj-
mowały się przygotowaniem
kampanii wyborczej w roku
1989.

Burmistrz Jokś złożył go-
ściowi gratulacje z okazji dwu-
dziestolecia przemian i wrę-
czył krotoszyński medal wybi-
ty z okazji XX-lecia Samorzą-
du Terytorialnego.

(eliz)
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Organizatorzy uroczystości
połączyli w harmonijną całość
imprezę turystyczną z jubile-
uszowy świętem. Dzięki temu
krotoszyńscy turyści mogli
uprawiać pieszą turystykę
kwalifikowaną, jednocześnie
świętując. Aura odświętności
zwabiła na 3 rajdowe trasy re-
kordową liczbę 259 uczestni-
ków, w tym 43 dzieci z Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. Ma-
rii Grzegorzewskiej w Kroto-
szynie, Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Borzę-
ciczkach oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Konarzewie.

Na stopniach wejścia głów-
nego do krotoszyńskiego ratu-
sza wszystkich młodych i star-
szych turystów powitał ko-
mandor rajdu, brat kurkowy i
prezes Oddziału PTTK Kroto-
szyn Karol Piotrowski. Na tra-
sie dziecięco – młodzieżowej
nie zabrakło prowadzonych
przez Juliusza Pocztę  i Kazi-
mierza Puchałę globtroterów
ze szkoł: SP nr 3, SP nr 7, SP
nr 8, SP Benice, SP Baszków,
SP Rozdrażew, Gimnazjum nr
2, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum
w Zdunach.

Szlakiem „młodzieży ciut
starszej” za Kazimierzem
Mackiewiczem i Andrzejem
Chmielarzem dziarsko kroczy-
li piechurzy z kół: Koła Miej-
skiego, Koła nr 3, Królewskie-
go Towarzystwa Łajzów Gór-
skich KOK-u, Klubu Turystyki
Górskiej „Koliba” z Krotoszy-
na, Klubu Turystyki Górskiej
„Łazek” z Wrocławia, Klubu
Turystyki Górskiej „Harnaś” z
Konina, Klubu Turystyki Gór-
skiej „Jaworzyna” ze Zduń-
skiej Woli i Klubu Turystyki
Górskiej „Grań” z Poznania.
Za to dowolna trasa rowerowa
była domeną wytrawnych ko-
larzy: Jana Grząki i Antonie-
go Azgiera.

Na strzelnicy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego amato-
rów pieczonej pyrki oprócz
kierownika mety - Bogdana
Jakubka  przywitał  król  kur-
kowy Andrzej Wawrzyniak.
Dzięki sprawnie działającym
w sekretariacie Aleksandrze
Piotrowskiej i Otylii Puchale,
szybkiej obsłudze gastrono-
micznej Teresy Jakubek i Ka-
zimierza Ratajskiego, błyska-
wicznemu przeprowadzeniu
konkursów przez Zofię Wia-

Turystyczne jubileusze
9 paŸdziernika br. zapisa³ siê w historii turystyki krotoszyñskiej jako dzieñ szczególny z powo-
du obchodów 20-lecia Królewskiego Towarzystwa £ajzów Górskich Krotoszyñskiego Oœrodka
Kultury,  30-lecia Górskiego Klubu „Koliba” i 60-lecia PTTK na Ziemi Krotoszyñskiej.

trak, Sebastiana Kalaka i Wła-
dysława Szymczyka część raj-
dowa imprezy zakończyła się
zgodnie z planem o godzinie
14.00.

Pokazem wozów bojowych
Powiatowej Straży Pożarnej w
Krotoszynie rozpoczęła się
część akademijno–artystycz-
na.  Prezentacja folkloru góral-
skiego przez zespół Arlety i
Grzegorza Polańskich „Kroto-
szanie” sprawiła, iż rajdowicze
poczuli się jak na górskich ha-
lach. Natomiast recital „Ski-
persów”, czyli Jarosława „Jar-
sona” Reisinga, Michaliny Re-
ising i Macieja „Bunia” Zenfle-
ra, wprowadził w doskonały
nastrój żeglarzy z Koła nr 3.
Jak na znamienite święto tury-
styki krotoszyńskiej przystało,
jubileuszowe obchody uświet-
nili swą obecnością, podarun-
kami oraz listami gratulacyj-
nymi:

· poseł na sejm RP - Maciej
Orzechowski,
· prezes ZG PTTK - Lech
Drożdżyński,
· Zdzisław Gasz – Członek
Honorowy PTTK, Zarząd
Główny PTSM,
· Jerzy Frontczak – przewod-
nik sudecki, przodownik tury-
styki górskiej,  kierownik
Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego „Wojtek” w Szklar-
skiej Porębie,
· burmistrz Zdun Władysław
Ulatowski,
· wiceburmistrz Krotoszyna
Ryszard Czuszke,

· prezes Regionalnego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej
(RCEE) Zdzisław Zielonka,
· dyrektor RCEE – Krzysztof
Niedbała,
· naczelnik Wydziału Rozwo-
ju, Promocji, Kultury i Sportu
Marzena Wiśniewska,
· Król Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie
Andrzej Wawrzyniak,
· prezes Koła nr 3,
· prezes Klubu Turystyki
Górskiej „Harnaś” z Konina,
· prezes Klubu Turystyki
Górskiej „Grań” z Poznania.
Jubilatom gratulacje przesłali
również: prezes Wielkopol-
skiej Korporacji Oddziałów
PTTK Marian Chudy, zarząd i
członkowie Oddziału PTTK
Ziemi Gnieźnieńskiej.

Jubileusze są znakomitą
okazją wręczenia wyróżnień i
nagród najbardziej zasłużo-
nym dla PTTK działaczom, a
ponieważ Oddział PTTK Kro-
toszyn szczyci się działalno-
ścią statutową na najwyższym
krajowym poziomie, stąd lista
odznaczonych jest bardzo dłu-
ga:

· Wanda Turzańska –  złota
Honorowa Odznaka PTTK,
· Andrzej Chmielarz - srebr-
na Honorowa Odznaka PTTK,
· Karol Piotrowski – odzna-
ka „Zasłużony w Pracy PTTK
wśród Młodzieży” w stopniu
srebrnym,
· Bogdan Jakubek – odznaka
„Zasłużony w Pracy PTTK
wśród Młodzieży” w stopniu

srebrnym,
· Maria Ciombor - odznaka
„Turysta Senior”,
· Krystyna Piotrowska – od-
znaka „Turysta Senior”,
· Jakub Cegielski – dyplom
Zarządu Głównego PTTK,
· Sebastian Kalak – dyplom
Zarządu Głównego PTTK,
· Maria Chmielarz – dy-
plom Zarządu Głównego
PTTK,
· Jacek Kujawiak – dyplom
Zarządu Głównego PTTK,
· Aleksandra Piotrowska –
dyplom Zarządu Głównego
PTTK,
· Małgorzata Puchała-Wciór-
ka – dyplom Zarządu Główne-
go PTTK,
· Szymon Wil – odznaka
„Orli Lot”,
· Andrzej Bernacik – odzna-
ka  „Orli Lot”,
· Marcin Wojczuk – odznaka
„Orli Lot”,
· Sebastian Piotrowski – od-
znaka „Orli Lot”,
· Maciej Hoffmann – dyplom
Zarządu Oddziału PTTK Kro-
toszyn,
· Paweł Hasiński – dyplom
Zarządu Oddziału PTTK Kro-
toszyn,
· Tadeusz Ratajczak– dy-
plom Zarządu Oddziału PTTK
Krotoszyn,
· Krzysztof Bernacik – dy-
plom Zarządu Oddziału PTTK
Krotoszyn,
· Mateusz Dymarski – d y -
plom Zarządu Oddziału PTTK
Krotoszyn,
· Otylia Puchała – dyplom

Zarządu Oddziału PTTK Kro-
toszyn,
· Kazimierz Puchała  – dy-
plom Zarządu Oddziału PTTK
Krotoszyn,
· Dorota Sęk - dyplom Zarzą-
du Oddziału PTTK Krotoszyn,
· Alicja Gałęska - dyplom Za-
rządu Oddziału PTTK Kroto-
szyn,
· Bogdan Reiter  - dyplom
Zarządu Oddziału PTTK Kro-
toszyn,
· Dorota Krystek - dyplom
Zarządu Oddziału PTTK Kro-
toszyn.

Królewskie Towarzystwo
Łajzów Górskich KOK-u uho-
norowało ponadto twórcę tras
typowych Polskiego Towarzy-
stwa Schronisk Młodzieżo-
wych (PTSM) oraz sieci Szkol-
nych Schronisk Młodzieżo-
wych PTSM w Jeleniogór-
skiem, współtwórcę Referatu
Weryfikacyjnego Górskiej Od-
znaki Turystycznej w Kroto-
szynie, organizatora ogólno-
polskich kursów nauczycieli -
kandydatów na przodowników
turystyki górskiej - Zdzisława
Gasza, wręczając mu buławę
Wielkiego Hetmana Koronne-
go KTŁG.

Miłą niespodziankę sprawi-
li członkowie KTŁG Juliuszo-
wi Poczcie,  obdarowując go
okolicznościową koszulką
Wielkiego Buchaltera Nadwor-
nego i pamiątkową fotografią
z I Obozu KTŁG z 1990 roku.
Całość jubileuszowych obcho-
dów dopełniła prowadzona
przez Karola Piotrowskiego i
Juliusza Pocztę prezentacja
dorobku poszczególnych dzia-
łaczy, klubów i kół. W przypad-
ku „Koliby” dzięki Kazimierzo-
wi Ratajskiemu górska dzia-
łalność klubowa została
przedstawiona w postaci wy-
stawy ponad 50 historycznych
zdjęć.

Spotkanie towarzyskie
przy ognisku i wieczorek tanecz-
ny zakończył tę sentymentalną
podróż ludzi gór, piechurów ni-
zinnych, żeglarzy, kolarzy, tury-
stów motorowych, znakarzy,
strażników przyrody, przewodni-
ków, przodowników, pilotów wy-
cieczek. A wszystkie opisane po-
wyżej wydarzenia  utrwalił w 418
fotografiach Sebastian Kalak na
założonej i administrowanej
przez siebie stronie: www.new-
skrotoszyn.info.

Juliusz Poczta
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W dniach 3 i 4 grudnia w Komornikach pod
Poznaniem odbył się Super Puchar Polski Se-
niorów w zapasach w stylu wolnym.

Udział w zawodach mogli wziąć tylko za-
wodnicy z pierwszej piątki mistrzostw Polski
seniorów lub pucharu Polski seniorów. Z LKS
Ceramik zakwalifikowało się dwóch zawod-
ników i jedna zawodniczka. Krotoszyn zdo-
był trzy medale.

Klasyfikacja indywidualna

Kategoria 55 kg, I miejsce – Adam Słowiński,
III miejsce – Mateusz Jaś
Kategoria 63 kg, III miejsce – Justyna Niśkie-
wicz.                                                          (rafpat)

Krotoszyńscy zawodnicy brazylijskiego jujitsu tre-
nujący pod okiem Łukasza Bartosza w Klubie Strefa
Walki działającym przy Stowarzyszeniu Twoja Alter-
natywa odnieśli kolejny spektakularny sukces.

Na odbywających się 20 i 21 listopada w Łodzi VI
Mistrzostwach Polski w brazylijskim jujitsu Patryk Jan-
kiewicz po bardzo dobrych walkach (dwie wygrane
przez poddanie, dwie na punkty) wywalczył pierwsze
miejsce w kategorii juniorów. Z naszego klubu starto-
wali również: Marcin Grzechowiak w kategorii junio-
rów -74kg; Marcin Góral w kategorii białych pasów -
94,0kg; Kuba Szustak w kategorii niebieskich pasów -
70,0kg. Wszystkie walki do obejrzenia na www.youtu-
be.com  (wpisać Strefa Walki Krotoszyn ).

Krzysztof Manista

21 listopada Konrad Powroźnik
wystartował w pływackim Integra-
cyjnym Mityngu Niesłyszących w
Lublinie.

Krotoszynianin wziął udział w
takich zawodach po raz pierwszy i
osiągnął wspaniałe wyniki. Zdobył
6 medali: II miejsce na 50m stylem
klasycznym, III miejsce na 100m
stylem zmiennym, II miejsce na
200m stylem klasycznym, II miej-
sce na 100m stylem dowolnym, II
miejsce na 100m stylem klasycz-
nym, III miejsce na 50m stylem
grzbietowym.

Nasz pływak musiał uznać tyl-
ko wyższość starszych od niego ka-
drowiczów: Artura Pióro i Wojtka
Jabłońskiego. Po tych sukcesach
Konrad zastał powołany do kadry
Polski, gdzie ma duże perspektywy
udziału w zawodach międzynaro-
dowych.

27 listopada Konrad sprawdzał
swoje umiejętności w Międzynaro-
dowym Mityngu Pływackim Niesły-
szących w Poznaniu. Poza pływa-

4 grudnia zawodnicy KS Kro-
tosz brali udział w zawodach mi-
kołajkowych rozegranych na base-
nie Oceanik w Ostrzeszowie.

Pływacy KS Krotosz zdobyli 33
medale. Rywalizując z zawodnika-
mi: Delfina Kalisz, Maratończyka
Ostrów Wlkp., Piasta Krotoszyn i
Oceanika Ostrzeszów, pokazali, że
dobrze spożytkowali czas poświę-
cony na treningi.

Medaliœci KS Krotosz
Agnieszka Brdy -I miejsce 25m st
grzbietowym i III miejsce 25m st do-
wolnym
Mi³osz Brdy -I miejsce 25m st grzbie-
towym i II miejsce 25 m st dowolnym
Patryk Gromski -II miejsce 25m st
grzbietowy i III miejsce 25 m st do-
wolnym
Julia Dzierga -I miejsce 50m st dowol-
nym i I miejsce50m st klasycznym
Zuza Kaliszewska -III miejsce 50m st
dowolnym i II miejsce 50m st klasycz-
nym
Ola Krajewska - II miejsce 50m st do-
wolnym i I miejsce 50m st klasycznym
Nicol Donczew -III miejsce 50m st do-
wolnym
Kasia Szymañska -III miejsce 50m st

Klasyfikacja dru¿ynowa
I UKS Krotoszyn
II UKS Sulmierzyce
III UKS Orpiszew
IV UKS Odolanów
V UKS Chwaliszew

Klasyfikacja indywidualna

Dziewczyny
Kat. 32 kg
I Grochowiak Kinga – Krotoszyn
II Liebchen Weronika - Orpiszew
Kat. 42 kg
I Slawuta Wiktoria  - Orpiszew
II Ptak Weronika – Orpiszew
Kat. 59 kg
I Œroda Agnieszka – Orpiszew
II Kryœ Magdalena – Orpiszew
III Kryœ Urszula – Orpiszew

Ch³opcy
Kat. 28 kg
I Setecki Jakub – Sulmierzyce
II Szymanek Kornel – Krotoszyn
III Kryœ Micha³ – Orpiszew
Kat. 30 kg
I WoŸnica Filip – Krotoszyn
II Brylewski Filip - Odolanów
III Lis Dawid - Orpiszew
Kat. 35 kg
I Wojtkowski Szymon - Sulmierzy-
ce
II Bochyñski Rafa³ - Sulmierzyce
III  Fabiœ Maksymilian - Krotoszyn
Kat. 38 kg
I Kowalski Mateusz - Sulmierzyce

klasycznym
Wiktoria Mielcarek -I miejsce 50 m st
dowolnym i I miejsce 50m st klasycz-
nym
Monika Jadczak -II  miejsce 50m st
dowolnym i II miejsce 50m st klasycz-
nym
Julia Rozum -III miejsce 50m st do-
wolnym
Jakub Klauza -III miejsce 50m st do-
wolnym
Jakub Sêk -II miejsce 50 m st dowol-
nym i II miejsce 50 m st klasycznym

Artur Pauter -II miejsce 50 m st do-
wolnym i II miejsce 50m st klasycz-
nym
Mateusz Rozum -III miejsce 100m st
zmiennym
Konrad PowroŸnik -II miejsce 100m
st zmiennym i III miejsce 100m st
gzbietowym
Oliwia Mielcarek -III miejsce 100m st
zmiennym i III miejsce 100m st grzbie-
towy
Ada Kaczmarek -II miejsce 100m st
zmiennym i II miejsce 100m st grzbie-
towy                               (wfig)

 

kami z Polski startowali zawodni-
cy z Ukrainy i Litwy. Konrad
osiągnął również bardzo dobre
wyniki: II miejsce na 100m stylem
klasycznym; II miejsce na 50m sty-
lem motylkowym; III miejsce na
50m stylem klasycznym; II miejsce
na 100m stylem dowolnym.

Zdaniem Zbigniewa Wespera,
opracowującego sprawozdanie z
zawodów w Lublinie, Konrad to
objawienie sportowe. Płynąc na
dystansie 50m stylem klasycznym
uzyskał czas tylko o 2,63 sek. gor-
szy od rekordu Polski Wojtka Ja-
błońskiego.                              (eva)

 

Zapasy w Chwaliszewie
25 listopada w Zespole Szkó³ im. ks. Jana
Twardowskiego odby³y siê zawody zapaœni-
cze dzieci i m³odzików o Puchar Burmistrza
Krotoszyna.

Impreza sportowa została
zorganizowana przez uczniow-
ski klub sportowy UKS Nelson,
który działa przy ZS Chwali-
szew. W zawodach wzięło
udział 81 zawodników z 5 klu-
bów UKS z Krotoszyna, Orpi-
szewa, Sulmierzyc, Chwalisze-
wa i Odolanowa. Zawodnicy
startowali w 15 kategoriach
wagowych. Gośćmi mistrzostw
byli: Julian Jokś, burmistrz

Krotoszyna, Lech Pauliński,
prezes LKS Ceramik, i Kazi-
mierz Patalas, skarbnik LKS
Ceramik. Walki zapaśników
sędziowane były przez Macie-
ja Oprysiaka, Dariusza Filip-
czaka i Romana Wyrwasa.
Środki na zorganizowanie za-
wodów pozyskane zostały z
Urzędu Miejskiego w Kroto-
szynie oraz z Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Chwalisze-
wie.                         Iwona Jamry

II  Goœciniak Szymon – Orpiszew
III Perz Sebastian - Odolanów
Kat. 40 kg
I Grenda Bart³omiej - Chwaliszew
II  Mach Dariusz - Sulmierzyce
III Zawada Mi³osz - Odolanów
Kat. 42 kg
I Kowalski £ukasz - Sulmierzyce
II  Budziak £ukasz – Krotoszyn
III  Górny Krystian - Odolanów
Kat. 47 kg
I Kryjom Bartosz - Odolanów
II Maækowiak Bart³omiej - Kroto-
szyn
III  Szczepaniak Bartosz - Odola-
nów
Kat. 53 kg
I Œroda Dawid - Orpiszew
II Niciejewski Mateusz - Krotoszyn
III  Cho³odecki Dariusz - Sulmierzy-
ce
Kat. 59 kg
I Setecki Mi³osz - Sulmierzyce
II Dro¿d¿yñski Piotr - Orpiszew
III  Klupœ Maciej - Odolanów
Kat. 66 kg
I  Setecki Dawid - Sulmierzyce
II  Sekula Patryk - Krotoszyn
III  Brylewski Gracjan - Odolanów
Kat. 73 kg
I  Grochowiak Mateusz - Krotoszyn
II  Skrzypczak Dawid - Krotoszyn
III  August S³awomir - Krotoszyn
Kat. +85 kg
I  Ca³ujek Mi³osz - Krotoszyn
II Brylewski Jakub – Odolanówjec
III Szczeœniak Damian – Orpi-
szew    

Konrad objawieniem sportowym

Krotosz w Ostrzeszowie

Zapaœnicy na podium Sukces w jujitsu
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Bardzo dobrze zaprezentowa-
li się młodzi siatkarze UKS Piast
w Ogólnopolskim Mikołajkowym
Turnieju Minisiatkówki Chłopców-
Krotoszyn 2010.

W imprezie, która 6 grudnia od-
była się pod patronatem burmistrza
Krotoszyna oraz posła na sejm RP
Macieja Orzechowskiego, rywalizo-
wało ponad dwadzieścia zespołów
z Wielkopolski, Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Lubuskiego i Pomo-
rza. Na pięciu boiskach rozegrano w
sumie ponad 90 spotkań. W turnie-
jowe szranki stanęły między innymi
zespoły z Gdańska, Gubina, Wrocła-
wia, Milicza, Kędzierzyna-Koźla,
Kalisza i Turku. W ostatniej chwili z
powodu trudnych warunków drogo-
wych z przyjazdu zrezygnowała eki-
pa UKS Plas Warszawa.

W tak doborowym gronie kroto-
szynianie spisali się wzorowo. Po-
czątkowo zespoły zmagały się w sze-
ściu grupach eliminacyjnych syste-
mem każdy z każdym, z których po
dwa najlepsze zespoły awansowały
do drugiego etapu zawodów, gdzie
w nowych grupach tym samym spo-
sobem walczono o zwycięstwo w tur-
nieju.

Pierwszy zespół krotoszyńskie-
go Piasta bardzo szybko uporał się
z grupowymi przeciwnikami, wygry-
wając wysoko spotkania i awansu-
jąc do finału A. Drugi zespół gospo-
darzy w swojej grupie musiał uznać
wyższość pierwszego zespołu SP 85
Gdańsk i z drugiego miejsca przystą-
pił do finału B.

W finale A gospodarze pokonali
drugi zespół z Gdańska - 25:12, w
ostatnim meczu nie sprostali pierw-
szemu zespołowi SP 85 Gdańsk, ule-
gając 14:25. Młodzi gdańszczanie gó-
rowali nad zawodnikami krotoszyń-
skiej siódemki warunkami fizyczny-
mi i doświadczeniem boiskowym.
Warto wspomnieć, że zespół ten jest
aktualnym mistrzem województwa
pomorskiego i uczestnikiem wrze-
śniowych mistrzostw Polski w Za-
brzu.

Klasyfikacja końcowa Ogólnopol-

skiego Mikołajkowego Turnieju mini-

siatkówki chłopców

1. SP 85 Gdańsk I

2. UKS Piast Krotoszyn I

3. SP 85 Gdańsk II

4. UKS Polon Krotoszyn I

5. UKS Piast Krotoszyn II

6. PSP 19 Kędzierzyn- Koźle I

7. MLKS Volley Gubin I

8. MKS MOS Turek I

9. SP 50 Wrocław I

10. MUKS Tornado Kalisz I

11. UKS Piast Krotoszyn IV

12.UKS Piast Krotoszyn III

13. PSP 11 Kędzierzyn- Koźle I

14. PSP 11 Kędzierzyn - Koźle II

15. UKS Dwójka Milicz I

16. SP 50 Wrocław III

17. PSP 19 Kędzierzyn- Koźle II

18. MUKS Tornado Kalisz II

19. UKS Polon Krotoszyn II

20. SP 85 Gdańsk III

21. MLKS Volley Gubin II

22. SP 50 Wrocław II

23. UKS Dwójka Milicz II

24. MKS MOS Turek II

W turnieju prowadzona była również kla-

syfikacja drużynowa, w której na wynik

składają się dwa najlepsze miejsca zespo-

łów z danego klubu.

Klasyfikacja drużynowa:

1.SP 85 Gdańsk- 46 pkt.

2.UKS Piast Krotoszyn- 43 pkt.

3.UKS Polon Krotoszyn- 27 pkt. (o

wyższej pozycji decyduje lepszy wynik I

zespołu)

4.PSP 19 Kędzierzyn- Koźle- 27 pkt.

5.SP 50 Wrocław- 25 pkt.

6.PSP 11 Kędzierzyn- Koźle- 23 pkt.

7.MLKS Volley Gubin- 22 pkt.

8.MUKS Tornado Kalisz- 22 pkt.

9.MKS MOS Turek- 18 pkt.

10.UKS Dwójka Milicz- 12 pkt.

Wyróżnieni zawodnicy:

MVP- Jakub Wikowski- SP 85 Gdańsk

Najlepszy przyjmujący- Jan Brzeziński-

SP 85 Gdańsk

Najlepszy rozgrywający- Czwojdziński

Piotr- Piast Krotoszyn

Najlepszy atakujący- Foltynowicz

Patryk- Piast Krotoszyn

Najlepszy zagrywający- Tomasz Kurek-

Polon Krotoszyn

Najlepszy zawodnik UKS Piast- Kacper

Kostka

UKS Piast I- Foltynowicz Patryk,

Czwojdziński Piotr.

Piast II- Kostka Kacper, Pomirski

Daniel.

Piast III- Jakub Sobkowiak, Piotr

Maciejak.

Piast IV- Krystian Kurzawa, Adrian

Klonowski.

Trener Piotr Robakowski.

Polon Krotoszyn I- Tomasz Kurek,

Tomasz Zdziebkowski.

Polon II- Oskar Staszewski, Fabian

Piechocki, Tomasz Kubicki.

Trener Maciej Parczyński.

(pior)

Na stronie IPS umieszczane
są – za pośrednictwem admini-
stratorów - informacje i komuni-
katy dla mieszkańców obszarów
wiejskich, ogłoszenia drobne,
galerie zdjęć i sprawozdania z
imprez itp.

Do końca marca 2011 roku
zatrudnionych zostało 8 admini-
stratorów platformy, którzy od-
powiedzialni są za umieszczanie
tych informacji. Internetowa
Platforma Sołecka została stwo-
rzona dla mieszkańców, dlatego
zachęcamy do jak największej
aktywności. W razie pytań czy
problemów proszę o kontakt pod
nr. tel. 62 725 06 23 . Dodatkowo
w projekcie zaplanowane jest
przeprowadzenie w styczniu
2011 roku kursu z podstaw ob-
sługi komputera i Internetu dla
mieszkańców terenów wiejskich.
Zapisy na kurs są przyjmowane
pod ww. nr. telefonu.

Projekt potrwa do końca
marca 2011 roku. Na jego reali-
zację Miasto i Gmina Krotoszyn
pozyskało 50 tys. zł. Projekt
„@ktywna wwwioska” sfinanso-
wany jest w całości przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Insty-
tucją wdrażającą Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki w woje-
wództwie wielkopolskim jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Po-
znaniu.                                      (cki)

Jury w składzie: przewodni-
czący - Jerzy Mularczyk - aktor
scen wrocławskich, pedagog;    Do-
rota Wierzbicka-Matarelli - aktor-
ka scen wrocławskich; Marzena
Bartkowiak - tancerka, choreograf
po obejrzeniu jedenastu festiwa-
lowych spektakli wydało werdykt.

W kategorii wiekowej 3-6 lat
przyznano:
- ex aequo dwa pierwsze miejsca
grupie  EKOLUDKI z Przedszkola
z Zespołu Szkoła i Przedszkole w
Kobylinie oraz grupie KOTY z
Przedszkola nr 3 Bajka w Kroto-
szynie,
- a także ex aequo dwa drugie
miejsca dla:
DZIECI Z PRZEDSZKOLA MA-
CIUŚ w Krotoszynie oraz grupy
JARZĘBINKI z Przedszkola Par-
kowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.
- trzecie miejsce dla: DZIECI Z
PRZEDSZKOLA NR 6 w Krotoszy-
nie
W kategorii 7-12 lat nagrodzono:

Teatrzyk Dziecięcy ISKIERKI z
Zespołu Szkół Publicznych w Roz-
drażewie.

W kategorii wiekowej pow.13
lat przyznano nagrodę  grupie
OTOCZEK z Zespołu Szkół w
Otocznej oraz wyróżnienie dla
grupy BEŚCIK z Gimnazjum Ze-

społu Szkół w Chwaliszewie

Przyznano również nagrody in-
struktorkom grupy EKOLUDKI
paniom Małgorzacie Szlachetce i
Magdalenie Frąckowiak oraz pani
Barbarze Gołąbek instruktorce
grupy Jarzębinki.               (KOK)

Miko³ajki siatkarskie Ruszy³a platforma
W paŸdzierniku ruszy³a ponownie Internetowa Platforma So³ecka (IPS).

Festiwal ekologiczny
10 grudnia 2010 roku w Krotoszynie odby³a siê 15 ju¿ edycja Festiwalu
Dzieciêcego o tematyce ekologicznej.
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