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Burmistrz odznaczony

15 czerwca w Biadkach odbył się Wojewódzki Finał
Wielkopolskiej Próby Kolarskiej. W zawodach starto-
wali również reprezentanci biadkowskiej podstawów-
ki. Gospodarze zdobyli siedem medali. W klasyfikacji
generalnej szkół podstawowych Biadki zajęły drugie
miejsce, pierwsze przypadło zawodnikom z Koźmin-
ka. W klasyfikacji szkół gimnazjalnych zwyciężyli ko-
larze z Woli Dreszowskiej.                                     (mm)

Kolarskie zmagania
w Biadkach

Po raz kolejny mieszkańcy Krotoszyna uczyli się tego
lata języka francuskiego.  Kurs językowy zorgani-
zowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
w Krotoszynie we współpracy z Towarzystwem Przy-
jaźni Francusko-Polskiej w Fontenay-le-Comte. Za-
jęcia prowadzone przez francuską lektorkę p. Rose-
lyne Pineau odbywały się w godzinach popołudnio-
wych od 20 czerwca do 2 lipca. Trzygodzinne spo-
tkania, łącznie 36 godzin, prowadzone były w jednej
z sal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

(eliz)
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Burmistrz Julian Jokś został odznaczony przez
prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Z  okazji Dnia Samorządu Terytorial-
nego prezydent Bronisław Komorowski nadał odzna-
czenia 29 samorządowcom. W spotkaniu w Ogrodach
Prezydenckich oprócz przedstawicieli samorządów
wzięli udział m.in. minister spraw wewnętrznych i
administracji Jerzy Miller oraz posłowie i senatoro-
wie. Prezydent pogratulował odznaczonym, przy-
pominając, że praca na rzecz małych ojczyzn to tak-
że praca dla całej Polski,                                      (eliz)

Uczyli siê francuskiego

Uliczny koncert zespo³u Artifex by³ jedn¹ z wielu
atrakcji tego dnia. Dawna muzyka spodoba³a siê s³u-
chaczom. Wiêcej czytaj na s. 2.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

W krotoszyñskim ratuszu ogl¹daæ mo¿na
wystawê prac przygotowanych przez uczniów
Szko³y Podstawowej w Biadkach na konkurs
„Z histori¹ mojej ma³ej ojczyzny za pan brat”.

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza dzieci
w wieku od 6 do 12 lat do udzia³u w konkur-
sie „Tañczê, malujê, œpiewam”. Konkurs bê-
dzie mia³ charakter warsztatowy, odbêdzie siê
w dniach 25-27 lipca. Iloœæ miejsc ograni-
czona.

W dniach od 1 do 5 sierpnia  KOK organizuje
wakacyjne zajêcia dla dzieci w wieku od 6 do
10 lat, iloœæ miejsc ograniczona. Dodatkowe
informacje -  KOK, ul. 56 Pu³ku Piechoty
Wlkp. 18, tel. 725 42 78.

30 lipca o godz. 9.00 rozpocznie siê Turniej
Siatkówki Pla¿owej Szkó³ Gimnazjalnych i Po-
nadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Cen-
trum Sportu i Rekreacji „Wodnik”.  Zawody
odbêd¹ siê na boiskach przy ul. Ogrodow-
skiego. Zg³oszenia uczestników przyjmowa-
ne bêd¹  od godz. 8.30.

W okresie wakacyjnym kryta p³ywalnia WOD-
NIK czynna jest w godz. od 6.00 do 23.00.
Zaœ Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zapra-
sza czytelników w godz. od 9. 00 do 17.00.
W soboty placówka jest nieczynna. Maj¹ce
swoj¹ siedzibê w bibliotece Gminne Centrum
Informacji czynne jest we wtorki od 9.00 do
17.00, w pozosta³e dni robocze od godz. 8.00
do 16.00. W soboty -  nieczynne.

W okresie letnim w  krotoszyñskiej bibliote-
ce w godz. od  12.00 do 16.30 trwa kiermasz
podrêczników szkolnych.

Sekretariat ZSP nr 1 w Krotoszynie przyjmu-
je zg³oszenia chêtnych do nauki jêzyka nie-
mieckiego. W dniach od  8 do 18 sierpnia
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia, które  poprowadzi
pan Hubertus Glaremin z Dierdorfu. Zajêcia
kierowane s¹ g³ównie do uczniów szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, odbywaæ
siê bêd¹ w ma³ej grupie w godzinach od 9.00
- 12.30. Odp³atnoœæ wynosi 80 z³. Dodatko-
we informacje - tel. 62 725 32 75.

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

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, Ro-
man 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.

Œwiêto Ulicy
Pierwsze Œwiêto Ulicy organizowane przez
Krotoszyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ wypad³o
doskonale.

Święto było sympatyczne,
muzyczne i nostalgiczne, a go-
ście, mieszkańcy Krotoszyna i
okolic, przeważnie całe rodziny,
z dużą ciekawością korzystali z
atrakcji, które przygotowali or-
ganizatorzy.

Impreza rozpoczęłą się o go-
dzinie 15.00  i trwała około pię-
ciu godzin. Zamknięta dla ruchu
drogowego ulica Kaliska, jedna
z najstarszych w Krotoszynie,
zamieniła sie w podwórko weso-
łe od dziecięcych gier i zabaw.
Znalazło się też miejsce dla eks-
pozycji i dokonań artystycznych.
Największą publikę miały popi-
sy muzyczne i taneczne na nie-
dużej, drewnianej scenie. Zapre-
zentowano na niej: taniec ludo-
wy i nowoczesny, szkolny spek-
takl teatralny, muzykę kapeli lu-
dowej, występy klubu seniora,

przeboje muzyczne babć i kon-
cert utworów tanecznych.

Do spacerów zachęcały mini-
wysatwy czekające kilkadziesiąt
metrów dalej na Kaliskiej i ulicz-
kach przyległych. Malarka ama-
torka prezentowała piękne
kwiaty na płótnie, tuż obok
wzrok przyciągały obrazy mary-
nistyczne. Artysta rzeźbiarz
przygotował ekspozycję drew-
nianych postaci rodem z daw-
nych czasów, a pracownik mu-
zeum zapraszał do kupna ksią-
żek i folderów o historii miasta i
regionu. Dzieci oblegały stoisko
pracowni plastycznej ośrodka
kultury, gdzie można było pod
fachowym okiem lepić z gliny.

Uczniowie pobliskiej szkoły
wystawili swoje prace fotogra-
ficzne, na których utrwalili naj-
starszych członków rodzin. Pre-

zentacji portretów towarzyszyło
nagranie – krotoszyńscy senio-
rzy opowiadali o dawnych oby-
czajach. O tym, jak kiedyś wyglą-
dał Krotoszyn, przypominały ar-
chiwalne zdjęcia ulic i budynków
zestawione z fotkami współcze-
snymi.

Dzieci pod kierunkiem ani-
matorów z zainteresowaniem
uczestniczyły w mało popular-
nych w epoce komputera zaba-
wach, rzucając lotkami, grając w
badmintona, skacząc po asfalcie
i rysując kredą. Portier zapra-
szał przechodniów na projekcję
do kinematografu. Na białym
ekranie wyświetlano archiwalny
film o sukcesach i osiągnięciach
Krotoszyna sprzed kilkudziesię-
ciu lat. Uliczni grajkowie, grając,

Podsumowanie

Realizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną projekt
Święto Ulicy zyskał 2 700 zł (maksymalne dofinansowanie) z To-
warzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, a także 1 500 zł od Rady
Osiedla nr 7 w Krotoszynie i wsparcie od firmy Foto Ostrowscy.

Występy zapwenili: zespoły taneczne i muzyczne z Krotoszyń-
skiego Ośrodka Kultury, tancerze ze Stowarzyszenia Twoja Al-
ternatywa, zespół Cover, Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie,
Zespół Muzyki Dawnej Artifex pod kierunkiem Grzegorza Polań-
skiego, Klub Seniora Pogodni i Stowarzyszenie Razem, prowa-
dzenie Wojciech Szuniewicz.

Udział w imprezie Zespołu Szkół nr 3: przedstawienie pod kie-
runkiem nauczycieli: Barbary Suligi, Małgorzaty Czachorek i
Dariusza Fynyka; nagrane wspomnienia mieszkańców – pod kier.
naucz. Małgorzaty Stefańskiej; uliczne dekoracje przygotowane
pod kier. naucz. Izabeli Serafiniak.

Wystawa Krotoszyn dawniej i dziś – plon warsztatów fotogra-
ficznych pod kierunkiem klubu Blenda; fotografie wywołane przez
firmę Foto Gacka.

Autorzy wystawionych prac: malarstwo - Dariusz Gajewski i Mał-
gorzata Zimniak, rzeźba - Roman Stawowy.

Scenę i parasole udostępnił zespół Koral.

W dniach 22 – 26 czerwca w
Umag w Chorwacji odbyły się Mi-
strzostwa Świata Siatkówki Pla-
żowej U-19 (do lat 19). Wśród
startujących z różnych krajów
par zawodników była jedna
związana z Krotoszynem. Byli
to: 17-letni zawodnik Polonu Kro-
toszyn przy Szkole Podstawowej
nr 8 Łukasz Kaczmarek i jego
kolega Maciej Kosiak, lat 18, z
SMS w Łodzi. Chłopcy zdobyli
mistrzostwo świata.

W pierwszym meczu pokona-
li parę Porterfield - Bird z USA
2: 0, w następnym parę Halliday
- Williams  z Australii, również
2: 0. W trzecim spotkaniu z tym
samym wynikiem wygrali z

przypominali o czasach, które
już minęły. Wspomnienia budzi-
ło też pranie rozpięte na sznu-
rze pomiędzy kamieniczkami.
W konwencję życia z minionej
epoki wpisała się piekarnia
Brykczyński, która choć serwo-
wała świeżutkie ciasta, to robi-
ła to pod stylizowaną planszą
przypominającą o długiej histo-
rii zakładu.

Pomiędzy rozbawionymi kro-
toszynianami krążyła znana naj-
młodszym mieszkańcom, bywal-
com biblioteki, wróżka Zelda, za-
praszając do zabawy i częstując
cukierkami i ciasteczkami.
Organizatorzy zadowoleni z suk-
cesu imprezy już przymierzają
się do następnej. Niestety, dopie-
ro za rok.                                (eliz)

Mistrz œwiata mieszka w Krotoszynie
£ukasz Kaczmarek z Polonu Krotoszyn mistrzem œwiata w pi³ce pla¿owej.

Francuzami Carrau - Gras.

W ćwierćfinale Kaczmarek -
Kosiak trafili na silny duet z
Rosji Kirienko - Andrianov, zwy-
ciężyli z nim po trudnym poje-
dynku 2: 1. W półfinale grali z za-
wodnikami ze Szwajcarii Lerch
- Lerch, których pokonali 2: 0. W
wielkim finale po zaciętej walce
pokonali 2: 1 Norwegów Takvam
– Sannarnes.

Od kilku dni zatem mamy w
Krotoszynie mistrza świata pla-
żówki w kategorii do lat 19. Dys-
cyplina ta z pewnością dzięki
Łukaszowi stanie się jeszcze
bardziej popularna wśród kroto-
szyńskiej młodzieży.            (kacz)

UWAGA !!!
Informujemy, ¿e do 28 lipca z powodu
remontu pod³ogi na sali kina oraz remon-
tu kabiny operatora, która musi byæ do-
stosowana do kina cyfrowegokino Przed-
wioœnie bêdzie nieczynne.
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Na okres wakacyjno-urlopowy rubryka

„Pytania do burmistrza” zostaje zawie-

szona. O wznowieniu aktywnoœci rubryki

poinformujemy na stronie internetowej.
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Uchwała o absolutorium nie
była jedynym punktem obrad
rajców. Tego dnia zajęli się tak-
że oceną działalności rad osie-
dli i rad sołeckich w kadencji
2007-2011 i jak na każdej z sesji
podjęli kilka uchwał. Dotyczyły
one m.in. powoływania i odwo-
ływania członków Zespołu Inter-

Podczas czerwcowej sesji rad-
ni Rady Miejskiej wydali oświad-
czenie, w którym zwracają się do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad z prośbą o przy-
spieszenie modernizacji drogi
krajowej K15 na odcinku Kroto-
szyn-Jarocin, ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka Kroto-
szyn-Koźmin Wlkp.

W latach 2007-2011 na odcin-
ku drogi Krotoszyn-Wałków do-
szło do 11 wypadków, w których

Miasto i Gmina Krotoszyn zo-
stało uhonorowane przez Serwis
Samorządowy PAP Paszportem
Europejczyka. Serwis informa-
cyjny wyłania co miesiąc spo-
śród swoich członków dwóch
laureatów, którym przyznaje
„Paszport Europejczyka". Hono-
ruje w ten sposób miasta, które
mają osiągnięcia i praktykę w
angażowaniu się w szeroko ro-
zumiane sprawy europejskie.
Paszporty są przyznawane na
podstawie nadsyłanych do ser-
wisu tekstów, informujących na
bieżąco o wydarzeniach w mia-
stach i gminach.

Za informacje nadsyłane w
maju uhonorowano Dobromierz
oraz Krotoszyn. Dla dolnoślą-
skiego Dobromierza Paszport
Europejczyka wywalczył Zespół
Szkół z Roztoki, który przygoto-
wał barwną imprezę z okazji
Dnia Europejskiego. Krotoszyn
został wyróżniony za współpra-
cę polsko-francuską, której efek-
tem są min. coroczne kursy ję-
zyka francuskiego.                 (eliz)

Słynny producent kosmety-
ków zadeklarował wybudowanie
100 placów zabaw dla miejscowo-
ści, które zgłosiły się do konkur-
su i zdobędą największe popar-
cie wśród internautów. Oddając
głos, głosujemy na plac zabaw w
danej miejscowości w miejscu
wytyczonym przez władze samo-
rządowe. W przypadku Krotoszy-
na konkursowy plac zabaw po-
wstałby na ulicy Przemysłowej.
W głosowaniu może wziąć udział
każda osoba fizyczna posiadają-
ca pełną zdolność do czynności
prawnych. Najpierw należy zalo-
gować się na stronie www.ni-
vea.pl. Potem każdy ma prawo do
oddania raz dziennie głosu w ser-
wisie konkursowym. Ponieważ
decyduje liczba głosów, a chęt-
nych do wygrania placu jest dużo,
zachęcamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy do udziału
w głosowaniu.  Konkurs trwa od
6 czerwca do 31 października
2011 roku, ale głosy będą podli-
czane etapowo. Wyniki głosowa-
nia zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.ni-

W każdym budynku urzę-
du, zarówno na ul. Kołłątaja,
jak i w ratuszu są wyznaczeni
pracownicy, którzy potrafią
udzielić pierwszej pomocy, je-
żeli zajdzie taka potrzeba.

Osiemnastu urzędników
zostało odpowiednio  przygo-
towanych. Osoby te odbyły
szkolenie teoretyczne i prak-
tyczne w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Uczestnicy
uczyli się jak postępować z
przytomnym i nieprzytomnym

W poniedziałek, 4 lipca 2011
roku, w Urzędzie Miejskim w Kro-
toszynie miało miejsce spotkanie
z archeologami z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i przed-
stawicielem Nadleśnictwa Kroto-
szyn.  Tematem spotkania było
ustalenie ram dalszej współpra-
cy prowadzącej do rekonstrukcji
kurhanu w Smoszewie, którego
powstanie datuje się na ok. 1500
r.p.n.e. oraz możliwości pozyska-
nia do tego celu zewnętrznych
środków finansowych.        (naw)

14 czerwca w Urzędzie Miej-
skim odbyło się drugie posiedze-
nie Krotoszyńskiej Rady ds. Se-
niorów.

Podczas spotkania poruszo-
no między innymi  sprawę ulg na
przejazdy w komunikacji miej-
skiej. Na pytania członków rady
odpowiadał Wiesław Gałęski,
prezes MZK.

W dalszej części posiedzenia
przedstawiciele seniorów roz-
mawiali z burmistrzem Julianem
Joksiem o sytuacji  społeczno-
gospodarczej miasta. Szefujący
Krotoszyńskiej Radzie ds. Senio-
rów Marian Skotarek, korzysta-
jąc z okazji, poinformował ze-
branych, że został powołany w
skład zespołu ds. opracowania
„Strategii polityki społecznej
powiatu krotoszyńskiego na lata
2011-2021”.                            (mm)

W krotoszyńskim ratuszu
oglądać można wystawę prac
przygotowanych na konkurs ”Z
historią mojej małej ojczyzny za
pan brat”. Na parterze oraz pię-
trze ratusza, na rozstawionych
sztalugach zaprezentowano pra-
ce wykonane przez uczniów

Absolutorium
dla burmistrza
Radni miejscy jednog³oœnie zaakceptowali
wykonanie bud¿etu przez burmistrza Juliana
Joksia w roku 2010 na sesji, która odby³a siê
27 czerwca.

dyscyplinarnego w Krotoszynie,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania obejmujące-
go cześć Lutogniewa i decyzji o
sporządzeniu planu zagospoda-
rowania przestrzennego Kroto-
szyna w rejonie ulic Zacisze,
Kobylińska i Sienkiewicza.

(eliz)

Udziel¹ pomocy

poszkodowanym w różnych sy-
tuacjach, między innymi jak
pomóc osobie podczas napadu
padaczkowego, omdlenia czy
przy zadławieniu. Szkolenie
zakończył test sprawdzający
wiedzę uczestników.

Szkolenia dla urzędników
prowadził posiadający upraw-
nienia ratownika-instruktora
Łukasz Rabenda, który w
urzędzie zajmuje się sprawa-
mi BHP.

  (mm)

Interesanci przebywaj¹cy w krotoszyñskim
Urzêdzie Miejskim mog¹ czuæ siê bezpiecznie.

Oœwiadczenie na sesji
śmierć poniosło 10 osób, a 6 zo-
stało rannych. W czasie tym od-
notowano 196 kolizji drogowych.
W br. kolejne  wypadki ze skut-
kiem śmiertelnym miały miejsce
w Wałkowie i Bożacinie.
W oświadczeniu  czytamy, że
jedną z przyczyn tragicznych w
skutkach wypadków jest zły stan
nawierzchni drogi K15.

Za wydaniem oświadczenia
głosowało 20 radnych na 20 obec-
nych na sali.                          (mm)

Prace plastyczne w ratuszu
biadkowskiej podstawówki. Au-
torzy uczęszczają na kółko pla-
styczne prowadzone przez na-
uczycielkę Violettę Zwierz.

Organizatorem konkursu
była Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna  i jej oddział zamiej-
scowy w Biadkach.                (mm)

G³osuj na plac zabaw
Miasto i Gmina Krotoszyn przyst¹pi³o do kon-
kursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” z
okazji 100. jubileuszu marki NIVEA Polska.

vea.pl.  Szczegóły konkursu na
stronie www.100latnivea.pl

Krotoszyński plac miałby po-
wstać na Przemysłowej, na dział-
ce nr 6318. Powierzchnia działki
jest płaska, porośnięta trawą,
niezagospodarowana.  Teren jest
idealnym miejscem na plac za-
baw, gdyż znajduje się w otocze-
niu budynków wielorodzinnych
zamieszkałych przez rodziny z
dziećmi w różnym wieku. W po-
bliżu nie ma innego placu zabaw.
Plac zabaw wybudowany przez
firmę NIVEA Polska z okazji 100-
lecia marki pozwoliłby na stwo-
rzenie miejsca do bezpiecznego a
zarazem aktywnego spędzania
wolnego czasu.               (ziel. red.)

Rozmawiali
o kurhanach

Paszport
Europejczyka
dla Krotoszyna

Obradowa³a
Rada Seniorów
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Do rywalizacji organizatorzy
zaprosili zespoły redakcyjne ze
szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych z
powiatu krotoszyńskiego. Z nade-
słanymi na konkurs szkolnymi
gazetkami oraz wybranymi indy-
widualnymi artykułami jurorzy
mogli zapoznać się już kilka dni
wcześniej. Dzięki temu wspólne
posiedzenie w szkole, na którym
oceniający porównali swoje spo-
strzeżenia i uzgodnili werdykt,
zostało znacznie ograniczone cza-
sowo.  W tegorocznej edycji orga-
nizatorzy preferowali reportaż i
wywiad jako klasyczne i ciekawe
formy dziennikarskie.

Pomimo dobrego rozeznania w
tekstach i wyglądzie szkolnych
czasopism ustalanie jednolitego
stanowiska nie było łatwe, gdyż
poziom materiałów konkurso-
wych był wyrównany. Stosunkowo
najprostsza była decyzja przy oce-
nianiu gazetek i tekstów najmłod-
szych uczestników konkursu. Ich
wspólnymi cechami były nieduża
objętość i bliski związek z życiem
szkolnym, zatem porównywano tu
gazetki i teksty równorzędne. W
tej kategorii startowały pisemka
„Papuga” Szkoły Podstawowej nr
1 z Koźmina Wlkp. i „Nowinki z
Jedynki” Szkoły Podstawowej z
Borzęciczek. Komisja uznała, że
obie są ciekawe, ale szatę gra-
ficzną bardziej zachęcającą do
czytania prezentują Nowinki. O
wyborze najlepszego tekstu indy-
widualnego w tej kategorii wieko-
wej zadecydował lekki styl języko-
wy młodego autora, który opisał
zdarzenie z życia szkoły w formie
znacznie odbiegającej od lekcyj-

M³ode pióra dziennikarskie nagrodzone
30 maja w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie odby³ siê II Powiatowy Konkurs Dziennikarski
dla Dzieci i M³odzie¿y.

nych sprawozdań. Podobnych
walorów, czyli samodzielności ję-
zykowej, szukali jurorzy w artyku-
łach, którym przyznano drugie i
trzecie miejsce.

W kategorii gimnazjów komi-
sja oceniała trzy gazetki: Gimzet-
kę Gim. 4, Świat Na100latka z Gim.
w Zespole Szkół w Chwaliszewie
i Bravo School Gim. 5. Pierwsza z
nich miała ciekawą stronę tytu-
łową i wdzięczny tytuł, druga była
obszerna i wielowątkowa, ale za-
wartość trzeciej najbardziej przy-
padła do gustu jurorom, którzy
kładli nacisk przede wszystkim na

obecność tekstów o społeczności
szkolnej oraz lokalnej. W katego-
rii artykułów indywidualnych tej
grupy wiekowej najlepszym okazał
się wywiad z członkiem Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie.

Kategorię gazetek szkół po-
nadgimnazjalnych reprezentowa-
ły Echo Dwójki z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjanych nr 2 oraz OdLOt
I Liceum Ogólnokształcącego z
Koźmina Wlkp. Po dość długiej
naradzie jury zdecydowało się
przyznać palmę pierwszeństwa
Echu Dwójki, a koźmiński OdLOt

uhonorować wyróżnieniem spe-
cjalnym, jurorskim (w kategorii
gazetek organizatorzy przewidy-
wali tylko przyznanie pierwszego
miejsca, bez jakichkolwiek wyróż-
nień).

O zwycięstwie Echa zadecydo-
wały: bardzo dobra szata graficz-
na i zwarty, przejrzysty układ pi-
sma bazującego na tekstach o
szkole i jej problemach. Zaś po-
nadregulaminowym wyróżnie-
niem dla koźmińskiej redakcji
komisja uhonorowała bogactwo
tematyczne i ambicje młodych
dziennikarzy, którzy próbują swo-
ich sił w publicystyce, poruszając
najróżniejsze tematy i odważnie
pasując się z językiem. Za najlep-
szy tekst tej grupy wiekowej
dziennikarzy uznano ciekawy i
treściowo, i graficznie wywiad z
nauczycielem, na temat jego pa-
sji – górskich wędrówek.

W czasie, kiedy komisja pra-
cowała nad typowaniem zwycięz-
ców, sekrety swojego warsztatu
pracy zdradzał młodzieżowym ze-
społom redakcyjnym, przybyłym
na konkurs, redaktor portalu in-
ternetowego iKrotoszyn.pl An-
drzej Kamiński. Udzielał facho-
wych porad, odpowiadał też na
pytania szkolnych pismaków. Pod
koniec warsztatów najbardziej
aktywnych uczestników nagro-
dził drobnymi upominkami ufun-
dowanymi przez iKrotoszyn.

Autorzy najlepszych artyku-
łów w języku ojczystym zostali
uhonorowani pendrivami, najlep-
szych w języku obcym – słowni-
kami. Zwycięska redakcja otrzy-
mała statuetkę. Laureatom kon-
kursu gratulacje, wespół z juro-

rami, złożyła Małgorzata Mielca-
rek, zastępca naczelnika Wydzia-
łu Oświaty i Spraw Społecznych.
Konkurs zorganizowały, podobnie
jak w zeszłym roku, nauczyciel-
ki: Aleksandra Cerekwicka, Karo-
lina Wiśniewska oraz Agnieszka
Gniazdowska.

Komisja konkursowa: przew.
Sebastian Pośpiech, „Rzecz Kro-
toszyńska”; Izabela Bartoś, Urząd
Miejski; Natalia Kasprowicz,
„Prasa Lokalna”; Agnieszka
Gniazdowska, ZS nr 2.

Izabela Bartoś

Spektakl składał się z dwóch
etiud, które były efektem pracy
grupy teatralnej w ramach pro-
jektu „Młodzi obserwują, do-
świadczają, działają” dofinanso-
wanego przez Urząd Miejski w
Krotoszynie. Gimnazjaliści po
marcowej wizycie w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu i rozmo-
wach z aktorami postanowili
wziąć sprawy w swoje ręce – stąd
pomysł na etiudy tworzące spek-
takl. Pierwszą z nich, zatytuło-
waną „Kto ukradł piorun?”, wy-
reżyserowała Agnieszka Dą-
browska, uczennica kl.IA, druga
zaś, napisana i wyreżyserowana
przez Magdalenę Idziorek z kl.ID,
nosiła tytuł „Nie ma tego złego”.
Przedstawienie obejrzeli nauczy-

ciele, rodzice i koledzy młodych
aktorów. A sami aktorzy nie po-
wiedzieli jeszcze ostatniego słowa

Teatr na Blokowisku
20 czerwca odby³a siê premiera przedstawienia grupy teatralnej Sto-
warzyszenia Przyjació³ Szko³y „G-4” „Teatr na Blokowisku”
pt.”ChodŸ, opowiem ci…”

i już w przyszłym roku szkolnym
zapraszają na kolejną premie-
rę…                  Stowarzyszenie G4

Nagrodzeni i wyró¿nieni
indywidualnie

Szko³y podstawowe
I miejsce -„Z wizyta u przedszko-
laków”, Gabriela Poniatowska,
Szko³a Podstawowa nr 1 w KoŸmi-
nie Wlkp.
II miejsce -„Dzieñ babci i dziadka
w przedszkolu”, Martyna Teodor-
czyk, Borzêciczki
III miejsce - „Góra grosza”, Kry-
stian Musia³, Borzêciczki

Gimnazja
I miejsce - „Wywiad z Miko³ajem
Szopiñskim, Daria Hofman, Gim-
nazjum nr 5 w Krotoszynie
II miejsce - „Lech, Lech, Kolejorz!”,
Katarzyna KaŸmierczak, Gimna-
zjum nr 5 w Krotoszynie
III miejsce -„M³odzi – zdolni”- Na-
talia Kubiak, Gimnazjum w Chwa-
liszewie,

Szko³y ponadgimnazjalne
I miejsce - „Góry s¹ dobr¹, tward¹
szko³¹ charakteru”, Grzegorz Ku-
biak, Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Krotoszynie
II miejsce - „W starym ciele m³ody
duch”, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w KoŸminie Wlkp.
III miejsce - „Mamy mistrza Pol-
ski…”, Filip Piêtoñ, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kro-
toszynie

Artyku³ obcojêzyczny, gimnazjum
I miejsce - „Auf der Suche nach
einem normalen Leben”, Greta
Pfajfer, I LO w KoŸminie Wlkp.
Wyró¿nienie - „Where the wild ro-
ses grew...”, Urszula Kot, Gimna-
zjum nr 4 w Krotoszynie.

Artyku³ obcojêzyczny, szko³a po-
nadgimnazjalna
I miejsce - „Secret life behind the
wardrobe”, Karolina Nowak, Gim-
nazjum nr 4 w Krotoszynie

Najlepsze gazetki w powiecie

Nowinki z “Jedynki”- Szko³a Pod-
stawowa nr 1 w KoŸminie Wlkp.
Bravo School, Gimnazjum nr 5 w
Krotoszynie
Echo Dwójki, Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
Wyró¿nienie – Odlot, I LO w KoŸ-
minie Wlkp.
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W tych dniach bowiem
odbył się Zjazd Absolwentów z
Okazji 175-lecia I LO im. Hugo-
na Kołłątaja. Wzięło w nim
udział ponad sześciuset byłych
uczniów szkoły. Program zjaz-
du przewidywał atrakcje spor-
towe, kulturalne i rozrywkowe.

Na piątek zaplanowano za-
wody sportowe na boisku i
strzelnicy szkolnej oraz spo-
tkania towarzyskie wg ustaleń
grup koleżeńskich. Drugiego
dnia, po mszy św. w kościele śś.
ap.ap. Piotra i Pawła, uczestni-
cy zjazdu wraz z władzami mia-
sta i powiatu spotkali się w auli
szkolnej. Powitali ich tutaj
przedstawiciele organizatora
spotkania: Wiesław Świca,
przewodniczący komitetu, oraz
dyr. liceum Elżbieta Płóciennik
i Zenon Balanicki, prezes Sto-
warzyszenia Wychowanków i
Nauczycieli Gimnazjum i Li-
ceum im. H. Kołłątaja. Wystą-

Absolwenci znowu w szkole
Ostatni weekend czerwca (24 i 25 czerwca) up³yn¹³ kilkuset absolwentom „krotoszyñskiego ko³³¹taja” pod znakiem
wspomnieñ i mi³ych spotkañ.

pienia powitalne przygotowali
również gospodarze miasta i
powiatu: starosta Leszek Kul-
ka i burmistrz Julian Jokś. Do
zabrania głosu zaproszono go-

ści: Małgorzatę Kasprzycką,
dyrektor kaliskiej delegatury
Wielkopolskiego Kuratorium
Oświaty, oraz dyrektora Gim-
nazjum im. Martina Butzera w

Dierdorfie. Przy wręczaniu pu-
charów za zwycięstwo w kon-
kursach sportowych, które od-
były się poprzedniego dnia, na
podium niezbędny był także dr

Edward Jokiel, nauczyciel hi-
storii w I LO.

Z dużym aplauzem spotka-
ło się uhonorowanie przez or-
ganizatorów kwiatami Marii
Mazur, absolwentki liceum naj-
starszej wśród osób obecnych
w auli. Pani Maria ukończyła
szkołę w 1946 roku. Brawami
widownia nagrodziła także po-
pisy wokalne, taneczne i recy-
tatorskie swoich o wiele młod-
szych kolegów obojga płci,
obecnych uczniów szkoły. Pro-
gram artystyczny trwał około
godziny.

Kolejnymi punktami w pro-
gramie zjazdu było otwarcie
sali tradycji szkoły oraz złoże-
nie kwiatów na grobach na-
uczycielskich na cmentarzu.
Potem absolwenci spotkali się
ponownie w grupach koleżeń-
skich. Podsumowaniem zjazdu
była wspólna zabawa taneczna
w restauracji Pod Szyszkami.
                                                 (eliz)

Spotkanie rozpoczęła część ar-
tystyczna, którą w dużej mierze
przygotowali właśnie szóstoklasiści.
W części oficjalnej absolwentów po-
żegnał Jerzy Rędzikowski. Rodzice
uczniów otrzymali podziękowania
za współpracę ze szkołą. Zanim roz-
dano świadectwa młodzież otrzyma-
ła nagrody za udział w konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych
oraz za pracę w samorządzie szkol-
nym.
Pani Małgorzata Mielcarek, szefowa
Wydziału Oświaty i Spraw Społecz-
nych krotoszyńskiego UM w zastęp-
stwie burmistrza wręczyła nagrodę
Agacie Wawrzyniak, laureatce Wo-
jewódzkiego Konkursu Humani-
stycznego. Tego dnia podobne na-
grody otrzymali również laureaci
innych wojewódzkich konkursów:
- w Szkole Podstawowej w Lutognie-
wie - Monika Jagodzińska, laureat-
ka Wojewódzkiego Konkursu Huma-
nistycznego
- w Gimnazjum nr 2: Józefina Kowal-
czyk, laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego; Krzysz-
tof Sójka, laureat Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego; Jacek Fila,
laureat Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego; Jakub Tokarek, laure-
at Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego oraz Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego;
- w Gimnazjum nr 3 - Łukasz Żyto,
laureat Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego;
- w Gimnazjum nr 4: Piotr Maciejew-
ski, laureat Wojewódzkiego Konkur-

Zakoñczenie roku
22 czerwca o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 8 odby³o siê uroczyste
zakoñczenie roku klas VI.

su Geograficznego, Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego oraz
Wojewódzkiego Konkursu Fizyczne-
go; Agnieszka Brodziak, laureatka

Celem programu jest organizacja czasu wolne-
go dla dzieci i młodzieży pozostającym na terenie
Krotoszyna bez opieki i nie mających zorganizowa-
nego czasu wolnego.

Dzieci pozostające w okresie wakacji w mieście
będą miały możliwość atrakcyjnego spędzania cza-
su pod opieką wykwalifikowanych pedagogów Sto-
warzyszenia. Uczestnicy będą korzystać z szerokiej
gamy zajęć w skład których wchodzą: gry i zabawy
ruchowe na placu zabaw, zajęcia sportowe na kro-
toszyńskim Orliku, nauka gry w tenisa ziemnego,
kąpiele w basenie przy ulicy Ogrodowskiego, wyj-
ścia do kina „Przedwiośnie” i kręgielni, wizyty w Ko-
mendzie Powiatowej Policji i Straży Pożarnej.

Atrakcją dla dzieci będą  również dwa biwaki po-
łączone z pieczeniem kiełbasek na grzybku „Żbik”,
rozgrywki sportowe pomiędzy uczestnikami osiedli,
m.in. wyścigi w workach, przeciąganie liny, wyścigi
rzędów, zabawy z chustą Klanzy i inne ciekawe za-
jęcia. Wszystkie dzieci, które chcą aktywnie spędzić
wakacje, serdecznie zapraszamy.

Fundusze na przeprowadzenie projektu Stowa-
rzyszenie pozyskało od Wojewody Wielkopolskiego
oraz ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn.

Dorota Klimczak,

Dorota Gabryelczyk

Pogoda
na przygodê
W okresie od 1 lipca do 31 sierp-
nia 2011 r. na terenie miasta Kro-
toszyn (plac zabaw ul. M³yñska
oraz os. Sikorskiego), Stowarzysze-
nie Szansa bêdzie realizowa³o
wakacyjny projekt pt. „Ka¿dego
dnia jest pogoda na przygodê -
streetworking”.

Wojewódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego; Joanna Nowaczyk, laure-
atka Wojewódzkiego Konkursu Geo-
graficznego.                                 (mm)
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Realizacja projektu obejmuje
okres od sierpnia 2009 r. do
czerwca 2011 r., wysokość otrzy-
manego dofinansowania wynosi
554 241,65 zł. Projekt swoimi
działaniami obejmuje wszystkie
przedszkola z terenu Krotoszyna
oraz oddział przedszkolny w Bo-
żacinie

Celem głównym projektu jest
upowszechnianie edukacji przed-
szkolnej, zwiększenie uczestnic-
twa dzieci w wychowaniu przed-
szkolnym, podniesienie jakości i
zakresu świadczonych usług edu-
kacyjnych przez placówki przed-
szkolne z terenu gminy Kroto-
szyn oraz wsparcie działających
przedszkoli poprzez dostosowa-
nie ich oferty   do rzeczywistych
potrzeb dzieci, z uwzględnieniem
dzieci niepełnosprawnych.

Pobyt dziecka w przedszkolu
ma niewątpliwie korzystny
wpływ na jego rozwój. Dziecko
przebywa w naturalnym i profe-
sjonalnie przygotowanym środo-
wisku, co sprzyja poznawaniu i
rozumieniu otoczenia i świata,
nabywaniu umiejętności przez

Edukacja na dobry pocz¹tek
W czerwcu br. koñczy siê realizacja projektu pn. „Edukacja przedszkolna na dobry pocz¹tek” finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

działanie, rozwojowi emocjonal-
nemu. Badania potwierdziły, że
większość dzieci osiąga odpo-
wiednią dojrzałość, aby uczęsz-

czać do przedszkola już w wieku
3 lat. W przedszkolu dziecko uczy
się wszystkiego i ma motywację,
ponieważ inne dzieci już potrafią

Aby dzieci jak najpełniej i jak
najmilej wspominały wspólny
czas, opiekunki grup 6-letnich
postanowiły zorganizować dla
nich po raz pierwszy „ Zieloną
noc w przedszkolu”. Przygoto-
wały zabawę w poszukiwanie
skarbu, dyskotekę z konkursa-
mi i nocowanie w przedszkolu,
bez mamy i taty. Rodzice chęt-
nie przystali na ten pomysł, bo
okazało się, że mają zaufanie do
nauczycielek. Dzieci przyjęły po-

albo też się uczę, przez co nabie-
ra wiary w siebie i swoje możli-
wości.

Uczy się też współdziałania w
grupie, czego zwykle w domu nie
można im zapewnić. Przedszko-
le spełnia także funkcję osiągnię-
cia przez dziecko tzw. dojrzałości
szkolnej polegającej minimum na
próbach czytania i pisania, kon-
centracji w czasie prowadzonego
zajęcia, poznania i stosowania
obowiązujących w przedszkolu
granic, odpowiedniego reagowa-
nia na polecenia, zakazy i naka-
zy, poznaje siłę motywacji i na-
gradzania, rozumie istotę nega-
tywnych zachowań i konsekwen-
cji.

Realizowany projekt pn. „Edu-
kacja przedszkolna na dobry po-
czątek” jest odpowiedzą na po-
wyższe wyzwania.

• W ramach projektu został
utworzony nowy oddział przed-
szkolny w Przedszkolu nr 5 Weso-
ła Gromadka, do którego stale
uczęszcza 25 dzieci. Oddział  zo-
stał wyposażony w nowe umeblo-
wanie oraz liczne pomoce dydak-
tyczne, funkcjonuje 9 godzin
dziennie.

• Projekt odpowiada także
na potrzeby rodziców, dla których
czas funkcjonowania przedszko-
la nie był dostosowany do godzin
ich pracy. Dotyczy to w szczegól-

ności Przedszkola nr 3 Bajka, w
którym wydłużono o pół godziny
dzienne czas otwarcia przedszko-
la. W działaniu uczestniczy 25
dzieci.

• Ze względu na wzrasta-
jącą falę zjawiska występowania
wad wymowy u małych dzieci oraz
zbyt małą dostępność do bezpłat-
nej terapii logopedycznej, kolej-
nym ważnym działaniem projek-
tu jest prowadzenie indywidual-
nych zajęć logopedycznych. Czas
pracy z jednym dzieckiem w za-
leżności od stopnia wady wymo-
wy wynosi ok. 20 min. Od począt-
ku realizacji projektu przeprowa-
dzonych zostało 4420 godz. zajęć.
Terapią logopedyczną  objęte zo-
stały 263 dzieci w tym 13 dzieci z
oddziału przedszkolnego w Boża-
cinie. Realizacja zadania jest nie-
zwykle ważna, gdyż mowa w du-
żej mierze wpływa na całokształt
rozwoju dziecka, a w szczególno-
ści na jego powodzenie w nauce
szkolnej, a w przyszłości na suk-
cesy zawodowe. W celu zapewnie-
nia pełnego komfortu prowadzo-
nej terapii we wszystkich przed-
szkolach wydzielone pomieszcze-
nia zostały wyposażone w podsta-
wowe umeblowanie, zestawy kom-
puterowe z oprogramowaniem,
komputerowe programy logope-
dyczne Logopedia, pomoce dydak-
tyczne – walizka logopedyczna i
inne.
• Ważnym elementem projektu
jest troska o prawidłowy rozwój
zdolności muzycznych dzieci, o
poprawne poczucie tonalne i ryt-
mu oraz o kształtowanie zdolno-
ści wyobrażeń słuchowych. Istnie-
jąca oferta płatnych zajęć dodat-
kowych ze względu na barierę fi-
nansową była niedostępna dla
wielu rodziców. Projekt zaprosił
do udziału w zajęciach z rytmiki
wszystkie dzieci z krotoszyńskich
przedszkoli. W sumie liczba dzie-
ci uczestniczących w zajęciach z
rytmiki od początku realizacji pro-
jektu, czyli od  1 września 2009 r.
do dnia dzisiejszego, wynosi 838
dzieci. W celu zagwarantowania
prawidłowego przebiegu zajęć
oraz do zachęcenia dzieci do ak-
tywnego w nich udziału w ramach
projektu zostały zakupione zesta-
wy instrumentów muzycznych, pi-
łeczki, woreczki, szarfy i inne po-
moce.                                 (barbar)

mysł entuzjastycznie.
Impreza rozpoczęła się w pią-

tek o godz.18.00. W sali noclego-
wej sześciolatki wybrały sobie le-
żaki i zostawiły swoje plecaki i śpi-
wory. Podekscytowane z niecier-
pliwością czekały na niespodzian-
ki, które miał przynieść wieczór.
Zabawa tropiąca zakończyła się
sukcesem i wielką radością, bo
dzieci znalazły zakopany w pia-
skownicy skarb. Potem była pysz-
na kolacja i prawdziwa dyskote-

ka. Po pełnym wrażeń i emocji
dniu wszystkie przedszkolaki
zasnęły na leżaczkach z domo-
wymi przytulankami. Podczas
porannej pobudki dzieci odkry-
ły, że mają pomalowane twarze.
Kolorowe buzie, obok wspo-
mnień z wczorajszego dnia, były
jednym z ważniejszych tematów
rozmowy przy wspólnym śnia-
daniu. Po posiłku rodzice zabra-
li pociechy do domu..

(przed)

Zielona noc w przedszkolu
Po¿egnanie 6-latków to wa¿ny moment w ¿yciu przedszkola, koñczy
siê bowiem czteroletni okres przyjaŸni, wspólnych zabaw i wspólnej
pracy.
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Biadkowianki były jednym z
zespołów reprezentujących po-
łudniową Wielkopolskę na 45.
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą, któ-
ry zakończył się 26 czerwca. W
festiwalu wzięły udział najlepsze
grupy ludowe Ziemi Kaliskiej:

Biadkowianki w Kazimierzu
Zespół Śpiewaczy „Biadkowian-
ki” spod Krotoszyna, Zespół
Śpiewaczy „Dąbrowianki” z Dą-
browy k. Jarocina, Kapela Du-
dziarska z Ostrowa Wielkopol-
skiego oraz śpiewaczki: Bolesła-
wa Mielicka z Biadek i Janina
Plichta z podkaliskiego Czempi-
sza.                                                 (red.)
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W projekcie uczestniczyły
dwie grupy wiekowe z powiatu
krotoszyńskiego: uczniowie
szkół średnich i osoby dorosłe.
Podczas warsztatów z gwary
uczestnicy poznawali jej słow-
nictwo, wymowę i  zwroty. W
pierwszym wspólnym spotkaniu
wziął udział Juliusz Kubel, po-
znański popularyzator gwary,
twórca postaci Starego Marycha.
Zajęcia dla młodzieży prowadził
Mariusz Urbaniak, nauczyciel z
ZSP nr 2 w Krotoszynie, a dla
dorosłych - Jan Rosik, autor fe-
lietonów gwarowych w ”Rzeczy
Krotoszyńskiej”.

Zwieńczeniem projektu był
pokaz scenek gwarowych przy-
gotowanych przez uczestników.
Prezentacje oceniała komisja
konkursowa w składzie: Jacek
Hałasik - dziennikarz Radia Mer-
kury, Ewa Bukowska - dyrektor
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej i Wojciech Szuniewicz -
dyrektor Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury.

Prezentacje młodzieżowe: I
miejsce zdobył zespół w składzie
- Monika Urbaniak, Piotr Ka-
sprolewicz i Jakub Malik z I LO
im. Hugona Kołłątaja w Kroto-
szynie za gwarową interpretację
piosenki „Baśka”. Nie przyzna-
no innych miejsc, ale wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody.

O gwarze
wielkopolskiej
13 czerwca w Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-
blicznej odby³o siê zakoñczenie projektu Rycz-
ka, tytka i wymborek czyli krotoszyñskie spo-
tkania gwarowe.

Prezentacje dorosłych: I miejsce
- Bolesława Mielicka z Biadek za
monolog „Zakupy” oraz Mariola
Wosińska i Beata Talaga z Roz-
drażewa za scenkę „Samo
życie”; II miejsce ex aequo - He-
lena Klaus z Krotoszyna za mo-
nolog „Z życia wzięte” oraz Bo-
gusława Wielebska z Rozdraże-
wa za monolog „Los wdowy”.

Podczas podsumowania wy-
stąpił zespół „Biadkowianki”
oraz panie ze Stowarzyszenia
„Razem”, którym akompaniowa-
ła Anna Lewandowska. Głos za-
brał również Jan Rosik, który
posługując się gwarą, opowie-
dział o prowadzonych  warszta-
tach gwarowych. Jacek Hałasik
przybliżył wszystkim zebranym
cechy gwary wielkopolskiej oraz
przeprowadził minikonkurs
wśród publiczności. Nagrodą
były mątewki, w gwarze wielko-
polskiej kwirlejki (firlejki). Spo-
tkanie zakończyło się degustacją
potraw regionalnych, można
było spróbować m.in. gziki, sera
smażonego i placka drożdżowe-
go.

Projekt został sfinansowany
w ramach konkursu grantowego
Aktywna Biblioteka - z Progra-
mu Rozwoju Bibliotek - prowa-
dzonego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce Wie-
sława Patalas.                        (red.)

W konkursie spotkało się
osiemnaścioro uczniów ognisk
muzycznych z Krotoszyna, Ple-
szewa, Rozdrażewa, Zdun i
Cieszkowa. Uczestnicy zapre-
zentowali swoje umiejętności,
grając na gitarze, fortepianie
oraz keyboardzie.

Jury wyróżniło trzynaścioro
wykonawców, a siedmioro spo-
śród nich nagrodziło książkami
i albumami. Główną nagrodę
otrzymał Mateusz Krawiec z
Cieszkowa (keyboard). Również
cenne nagrody otrzymały: Wero-
nika Szyszka (keyboard), Ania
Paszek (fortepian) oraz Sandra
Augustyniak (gitara), wszystkie
z Krotoszyna. Nagrody, plakiet-
ki okolicznościowe oraz dyplomy
ufundowało Starostwo Powiato-
we w Krotoszynie. Głównym or-

KS Krotosz na IX miejscu
w rankingu pływackim w Pol-
sce.  Wyniki uzyskane przez
pływaków KS Krotosz w wie-
loboju pływackim dzieci 10-
letnich w Poznaniu (5 medali:
2 złote, 2 srebrne i brązowy)
stanowiły podstawę klasyfika-
cji indywidualnej i drużynowej
w Polsce. KS Krotosz na 155
umieszczonych w rankingu

Sukcesem zakończył się udział
18 czerwca najmłodszych siatka-
rzy krotoszyńskiego Piasta w fina-
le makroregionalnym rozgrywek
minisiatkówki chłopców.

W turnieju, którego gospoda-
rzem był UMKS Kaniasiatka Go-
styń, rywalizowały zespoły z
miejsc drugich i trzecich rozgry-
wek z województw wielkopolskie-
go, pomorskiego, zachodniopomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego
(razem osiem zespołów w każdej
kategorii wiekowej). Mistrz woje-
wództwa uzyskiwał bezpośredni
awans do finału. Poniżej wyniki
turnieju.

Rocznik 2000

Mecze grupowe
UKS Piast Krotoszyn - KS Stal Gru-
dziądz 25:13
UKS Piast Krotoszyn - SP 4 Byd-
goszcz 25:14
Półfinał  - UKS Piast Krotoszyn -
SP 9 Rumia 25:15
Finał – UKS Piast Krotoszyn -
MUKS Kaniasiatka Gostyń 22:25
Klasyfikacja końcowa
1. MUKS Kaniasiatka Gostyń -
awans

2. UKS Piast Krotoszyn - awans
3. SP 9 Rumia
4. KS Stal Grudziądz
5. SP 8 Rumia
6. SP 4 Bydgoszcz
Skład UKS Piast: Kacper Kostka,
Daniel Pomirski, Jakub Sobko-
wiak; trener – Piotr Robakowski.

Rocznik 1999

Mecze grupowe
UKS Piast Krotoszyn - MKS MDK
Trzcianka     25:8
UKS Piast Krotoszyn - KS Stal Gru-

dziądz     25:10
Finał - UKS Piast Krotoszyn - AZS
Toruń     25:12
Klasyfikacja końcowa
1.UKS Piast Krotoszyn - awans
2.AZS Toruń - awans
3.MKS MDK Trzcianka
4.KS Stal Grudziądz
5.KS Jantar Pruszcz Gdański
Skład UKS Piast: Dawid Sasin,
Mateusz Bochyński, Bartosz Kaik,
Bartłomiej Talaga; trener – Piotr
Robakowski.

(rob.)

Muzyczne potyczki
10 czerwca w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê konkurs
instrumentalny spo³ecznych ognisk muzycznych pt. VII Spotkania Mu-
zyczne - Krotoszyn 2011.

ganizatorem konkursu było Kro-
toszyńskie Towarzystwo Mu-
zyczne oraz mające już 53 lata

Społeczne Ognisko Muzyczne w
Krotoszynie.

Józef Olesek

Sukces Piasta
Siatkarze UKS Piast Krotoszyn awansowali do fina³u mistrzostw Polski.

klubów zajął 9. miejsce w Polsce,
ustępując drużynom z Gliwic,
Bydgoszczy, Gdańska, Warsza-
wy.

Zawodniczka KS Krotosz
Wiktoria Mielcarek w klasyfika-
cji indywidualnej zajęła 10. miej-
sce w Polsce - na 587 startują-
cych dziewcząt. Wiktoria, pływa-
jąc na dystansie 50 m stylem kla-
sycznym, zajęła 7. miejsce w Pol-

M³ode p³ywaczki w rankingu
sce, 100m stylem zmiennym – 16.
miejsce, 50 m stylem grzbieto-
wym – 21. miejsce, 50m stylem
dowolnym – 24. miejsce.

W drużynie KS Krotosz pły-
wały: Wiktoria Mielcarek, Julia
Rozum - sklasyfikowana na 67.
miejscu w Polsce, Monika Jad-
czak – 117. oraz Zofia Mielcarek
– 145. zawodniczka w Polsce.

W. Figaj
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Dnia 13.06.2011r. w Zespole
Szkół w Orpiszewie odbył się VI Po-
wiatowy Turniej Tańca „Roztań-
czony Orpiszew 2011”. Po obejrze-
niu 16 zespołów jury w składzie:
Łukasz Mikołajczyk – instruktor
tańca, sędzia główny, Monika  To-
maszewska – instruktor tańca, Li-
dia Saracen – instruktor tańca,
KOK Krotoszyn, Małgorzata Puź-
niak – nauczycielka ZS Orpiszew,
Maciej R. Hoffmann – „Przyjaciel
Szkoły”, NZOZ „Familia”, w Kro-
toszynie przyznało następujące
miejsca:

kat. I

(klasy 1-3- szkoła podstawowa):

I - SP nr 3 Koźmin Wlkp -   „Nie-
grzeczne dzieciaki”
II – ZS w Zdunach – Damian Wie-
rzyk
III – SP nr 3 Koźmin Wlkp – „Koź-
mińska Trójka”
kat. II (klasy 4-6 szkoła podstawo-
wa):
I – SP nr 3 Koźmin Wlkp – „Koź-
mińska Trójka”
 II – ZS w Zdunach – Dominika
Machowska
III – ZS w Zdunach – „Shoking
Star”
kat. III (gimnazjum):
I – Gim. nr 4 w Krotoszynie – Pa-

Wjeżdżający  na peron pociąg
powitała liczna grupa mieszkań-
ców,  Krotoszyńska Orkiestra Dęta
oraz zespół „Krotoszanie”, którzy
na dworzec przemaszerowali z
Rynku. Godzinny postój Ziemiani-
na w Krotoszynie był okazją do do-
brej zabawy zarówno dla przyjezd-
nych jak i mieszkańców miasta. Do
występów zespołu ludowego oraz
miejscowej orkiestry dołączyła
podróżująca Ziemianinem grupa
muzyków z Holandii. Przezentacje
zakończył spontaniczny polonez
polsko-holenderski, bo odtańczony
przez dziewczęta z „Krotoszan” i
holenderskich muzyków.

Podczas postoju pociągu  moż-
na było obejrzeć tankowanie loko-
motywy wodą z samochodu straży
pożarnej. Gratką dla najmłodszych
było zwiedzanie wnętrza parowo-
zu, zaś goście z Ziemianina mieli

31 maja ulica Rynkowa zosta-
ła oficjalnie oddana do użytku.
Ulicę przebudowano gruntownie
w ramach rewitalizacji centrum
miasta. Prace rozpoczęły się w
połowie marca br. Zgodnie z pro-
jektem Rynkowa została zamknię-
ta dla ruchu kołowego, więc miesz-
kańcy mogą spacerować po całej
jej szerokości. Podobnie jak w
Rynku również tutaj ustawiono
ławki oraz zasadzono drzewa. Na-
wierzchnię ulicy wykonano z  gra-
nitowej kostki. Przy okazji prowa-
dzonych na Rynkowej prac zmo-

7 czerwca br. zmarł Ksiądz Pra-
łat Józef Obrembski, kapłan Archi-
diecezji Wileńskiej, duszpasterz
Polaków na Litwie i filar Kościoła
na Wileńszczyźnie. Swoim życiem
dawał przykład głębokiej wiary i
patriotyzmu, wychowując wiele
pokoleń Polaków-katolików. W la-
tach 1945 – 1989 niósł pomoc wy-
pędzonym księżom i prześladowa-
nym Polakom. Angażował się w
działalność charytatywną w Mej-
szagole i budowanie przyjaznych
relacji Polaków z Litwinami. Do
końca swego życia sprawował
opiekę nad wiernymi. Żył 105 lat.
W lutym br.  odebrał z rąk prezy-
denta RP Bronisława Komorow-
skiego Krzyż Wielki Orderu Zasłu-
gi RP za działalność na rzecz
współpracy polsko-litewskiej. (eliz)

W czasie, jaki minął od ostatniego wydania Informacji Samorządo-
wych, zmarło troje emerytowanych pracowników administracji publicz-
nej: Aniela Matuszek, Kazimierz Mazurkiewicz i Janina Dziuba. Ode-
szła także Hanna Bielawna, założycielka i szefowa Krotoszyńskiego
Koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przekazujemy rodzinom
wyrazy współczucia w imieniu burmistrza i pracowników Urzędu Miej-
skiego oraz przewodniczącej Rady Miejskiej.                                    (red.)

Sta³a na stacji lokomotywa...
W sobotê 11 czerwca krotoszyñski dworzec PKP znów têtni³ ¿yciem, a
wszystko za spraw¹ pewnej zabytkowej lokomotywy z wolsztyñskiej
parowozowni, która przywioz³a do Krotoszyna pe³en pasa¿erów poci¹g
turystyczny „Ziemianin”.

okazję obejrzeć krotoszyńską ko-
lejkę wąskotorową stojącą w pobli-
żu dworca

Na stoiskach przygotowanych

m.in. przez Urząd Miejski, Staro-
stwo Powiatowe, Muzeum Regio-
nalne, Towarzystwo Miłośników i
Badaczy Krotoszyna oraz Lokalną
Grupę Działania „Okno Południo-
wej Wielkopolski” wystawione były
pamiątki związane z Ziemią Kro-
toszyńską. Ponadto wszyscy, któ-
rzy tylko mieli ochotę na coś słod-
kiego, mogli za darmo, dzięki Urzę-
dowi Miejskiemu, popróbować wy-
pieków piekarni  GS Krotoszyn:
pączków, ciasta drożdżowego i bu-
łek.

Krotoszyn był jednym z kilku
przystanków Ziemianina. Pociąg
wyruszył z Poznania, jechał przez
Środę Wlkp. Jarocin,  Koźmin Wlkp
i Krotoszyn do Krobi. Stamtąd ru-
szył w drogę powrotną do Pozna-
nia, zatrzymując się po drodze w
Lesznie, Kościanie i Puszczyków-
ku.

Impreza turystyczna  została
zrealizowana dzięki Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa
Wielkopolskiego oraz lokalnym sa-
morządom położonym na trasie
przejazdu pociągu.                  (mm)

Rynkowa spacerowa

dernizowano zielony skwerek
obok Muzeum Regionalnego,
utworzone zostały dodatkowe
miejsca odpoczynku oraz ścieżki.
Ulica zyskała nowe oświetlenie w
postaci stylizowanych lamp. Do-
datkowo ledami podświetlono
drzewa na ul. Rynkowej oraz  na
skwerku przy muzeum.

Prace na  Rynkowej wykonała
wyłoniona w drodze przetargu fir-
ma Gembiak-Mikstacki sp. j. Re-
alizacja zadania kosztowała gmi-
nę 1.044.171,31 zł brutto.
                                                                     (mm)

trycja Golka
II – ZS w Zdunach – „Club Girls”
III – Gim. nr 4 w Krotoszynie –
„Jumping Trainers”
kat. IV (szkoły ponadgimnazjalne):
I – I LO w Koźminie Wlkp. – „Cza –
cza dance”
II - I LO w Koźminie Wlkp. – „Rock
and Roll dance”.

Wyróżniono także najlepszą
zawodniczkę Turnieju, została nią
Julia Grzesiak. Poza konkursem na
parkiecie pojawiła się czteroletnia
Natalia Patalas z przedszkola w
Orpiszewie, która za swój układ
została nagrodzona ogromnymi
brawami, otrzymała nagrody a
pani Lidia Saracen z KOK zapro-
ponowała dziewczynce  darmowe
zajęcia z tańca w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury w Krotoszynie.

Statuetki, dyplomy i  upominki
ufundował burmistrz Krotoszyna
oraz starosta krotoszyński,  nagro-
dy rzeczowe ufundował pan Adam
Tyrakowski, właściciel Przedsię-
biorstwa „AT” i „ADAM 1” Kroto-
szyn.

Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim za pomoc i zaangażo-
wanie.

(bemol)

Tañce w Orpiszewie
VI Powiatowy Turniej Tañca „Roztañczony
Orpiszew 2011” ju¿ za nami…

Odszed³ duszpasterz z Mejszago³y

Wspó³czujemy…

fo
t.

  
M

o
n
ik

a
 M

e
n
zf

e
ld

-C
zu

b
a
k

fo
t.

  
M

o
n
ik

a
 M

e
n
zf

e
ld

-C
zu

b
a
k

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m


