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Wystawa historyczna

"30. rocznica sta-
nu wojennego" to
tytuł wystawy,
którą można obej-
rzeć w Krotoszyń-
skiej Bibliotece
Publicznej. Pre-
zentowane na wystawie materiały pochodzą ze zbiorów
osób prywatnych i Muzeum Regionalnego w Krotoszy-
nie. Ekspozycję można oglądać do końca roku na II pię-
trze biblioteki.

Dzieci z przedszkola „Miœ Uszatek”  z niecierpliwoœci¹ cze-
ka³y  na Miko³aja i prezenty, ale musia³y jeszcze udowodniæ,
¿e by³y grzeczne. Miko³aj chêtnie pos³ucha³ piosenek, wier-
szyków, przyj¹³ laurki, przytuli³, powiedzia³ ciep³e s³owo i
obdarowa³ wszystkich wymarzonymi prezentami.

10 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Orpisze-
wie uczestniczyli w warsztatach dla młodych reży-
serów. Warsztaty zorganizował Zespół Szkół
Łączności w Poznaniu w ramach konkursu „Bez-
pieczny Internet”, w którym uczniowie z Orpisze-
wa biorą udział. Młodzież dowiedziała się, jakimi
metodami przygotować filmiki na konkurs, jakich
można użyć „sztuczek”, aby film był ciekawy. Po
zajęciach uczniowie spacerowali po Poznaniu, na
Starym Rynku mieli okazję obejrzeć wystawę lodo-
wych rzeźb przygotowanych na konkurs.           (bm)

Warsztaty filmowe
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FUGOR zakupi³ odlewniê

Firma „Fugor” rozszerza swoją działalność. Firma
sfinalizowała zakup od Ministerstwa Skarbu Państwa
88 proc. udziałów w Odlewni Metali „Baworowo „SA w
Leśnej woj. dolnośląskie (zatrudnienie 125 osób). Dzię-
ki zakupowi odlewni „Fugor” rozpocznie nowy etap swo-
jej historii, który pozwoli jej na pozyskanie nowych klien-
tów, także z rynków Europy. Przypomnijmy, że „Fugor”
Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji kom-
pletnych urządzeń transportu ciągłego, urządzeń prze-
róbki węgla oraz surowców mineralnych. Zajmuje się
też produkcją konstrukcji stalowych urządzeń a także
hal różnego rodzaju. „Fugor” zatrudnia około 220 osób.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Do koñca roku w galerii „Refektarz”
mo¿na ogl¹daæ fotografie z podró¿y
Ewy Szymczak i Zbyszka Pawlaka.

 21 grudnia o godz. 18.00 „Betlejem-
skie Œwiat³o Pokoju” w Krotoszynie.
Harcerze przeka¿¹ symbol podczas
mszy w koœciele pw. œw. Piotra i Paw-
³a.

Dyrekcja krotoszyñskiego muzeum
zaprasza przedszkola i szko³y podsta-
wowe do udzia³u w lekcjach muzeal-
nych. Zajêcia dotycz¹ce zwyczajów
œwi¹tecznych prowadzone bêd¹ do
koñca stycznia 2012. Termin wizyty
nale¿y uzgodniæ wczeœniej  (tel. 62 722
61 47). Do koñca stycznia mo¿na ogl¹-
daæ w muzeum wystawê pokonkur-
sow¹ szopek bo¿onarodzeniowych.

29 grudnia odbêdzie siê XV sesja Rady
Miejskiej w Krotoszynie. Rozpoczêcie
godz. 10.00. W porz¹dku obrad m.in.:
podjêcie uchwa³y w sprawie uchwale-
nia bud¿etu na 2012 rok oraz  uchwa-
³y w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Krotoszyn na lata 2012-2023.

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i
Inwalidów Zarz¹d Oddzia³u Rejonowe-
go w Krotoszynie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz
Krotoszyñski Oœrodek Kultury serdecz-
nie zapraszaj¹ seniorów - cz³onków
Akademii Filmowej na seans filmu
"¯ycie jest piêkne" 29 grudnia o godz.
16.00 w kinie "Przedwioœnie" .

20 stycznia w kinie „Przedwioœnie” o
godz. 19.00  wyst¹pi Zespó³ Pieœni i
Tañca „Œl¹sk”. Bilety w cenie 30 z³ do
nabycia w Krotoszyñskim Oœrodku
Kultury od 16 XII w godz. od 9.00 do
15.30.

22 stycznia artyœci Teatru Muzyczne-
go z Poznania zaprezentuj¹ program „
Zaczarowany œwiat operetki i musica-
lu”. Wystêp rozpocznie siê o godz.
17.00 w kinie „Przedwioœnie”. bilety
w cenie 30 z³ do nabycia w KOK od 16
XII w godz. od 9.00 do 15.30.

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. 62 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

... czyli opo-
wiastki gwaro-
we z Krotoszy-
na i okolic ku
uciesze potom-
nych, a i ku pa-
mięci tychże
napisane wy-
danej przez
Lumen Press.

Do liczącej
ponad 50 tek-
stów książki,
dołączona zo-
stała płyta z nagranymi przez au-
tora utworami wzbogaconymi
pieśniami ludowymi w wykona-
niu Biadkowianek, Kobierzanek,
Lutogniewianek i Wróżewianek.

Felietony gwarowe Jana Ro-
sika od lipca 2009 roku publiko-
wane są w Rzeczy Krotoszyń-
skiej. Ich głównymi bohaterami
są Kazik i Hela, których losy nie-
podzielnie splatają się  z teraź-
niejszością i historią naszej ma-
łej ojczyzny.

Na spotkaniu, zorganizowa-
nym przez bibliotekę oraz  Rzecz
Krotoszyńską, Janusz Urbaniak
opowiedział o tym jak doszło do
powstania publikacji oraz przed-
stawił zespół redakcyjny pracu-
jący przy jej wydaniu.  Następnie
można było usłyszeć fragmenty

W muzealnej lekcji poświęco-
nej obrzędom i zwyczajom świąt
Bożego Narodzenia wzięła udział
grupa dzieci z Chwaliszewa.

Do krotoszyńskiego muzeum
przyjechały dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz uczniowie
klas I-III ze szkoły podstawowej. O
świątecznych tradycjach opowia-
dał dzieciom pracownik muzeum
Jacek Matuszak. Zachęcał gości do
aktywnego uczestnictwa w zaję-
ciach. Chętnych do przebierania w

Gościem specjalnym była kro-
toszynianka Maria Giżycka, która
przybliżyła kulturę i zwyczaje In-
dian. Pani Maria urodziła się w
Koźminie Wlkp., od 1989 r. miesz-
ka w Krotoszynie. Ma w domu ko-
lekcję zbiorów dotyczących jej pa-
sji. Uczestniczy w zlotach indiań-
skich, które co roku odbywają się
w różnych miejscach Polski. Od
1989 roku należy do Polskiego Ru-
chu Przyjaciół Indian. Po raz pierw-
szy spotkaliśmy się z Marią Gi-
życką w 2003r. podczas imprezy
plenerowej „Indianie w bibliotece”.
W październiku 2007r. odbyła się
promocja tomiku poezji Marii Gi-
życkiej „Refleksje piórem pisane”.

Na spotkaniu w bibliotece mie-
liśmy okazję zapoznać się ze zwy-
czajami i kulturą Indian. Były to
m.in. tańce obrzędowe, zajęcia ko-
biet i mężczyzn. Bibliotekarka Be-
ata Waleńska wraz z panią Marią
zaprezentowały stroje kobiece.
Dyrektor Ewa wystąpiła w stroju
kowboja. Uczestnicy zostali poczę-

Promocja i œwiêta na Wodniku
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie informuje, ¿e w okresie
oko³oœwi¹tecznym na p³ywalni bêdzie obowi¹zywaæ promocja cenowa. Od 19
do 23 grudnia zarówno dzieci, jaki i doroœli za bilet od godz. 11.00 do 22.00
zap³ac¹ tylko 7,50 z³ za godz.
Ponadto WODNIK informuje o zmianie godzin pracy w œwiêta, dotyczy to za-
równo basenu, jak i krêgielni.
25 grudnia - czynne od 14.00 - 22.00
26 grudnia - od 11.00 - 22.00
31 grudnia - od 6.00 - 12.00
1 stycznia - od 14.00 - 22.00
24 grudnia – nieczynne                                                                           (ana)

Indiañski wieczór
1 grudnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu „Zawsze
aktywni” pod has³em „Wieczór Indiañski”.

stowani chlebem indiańskim i zo-
stali zaproszeni do tańca bizona.
Na zakończenie wykonano wspól-
nie taniec wojenny z filmu „Tańczą-
cy z wilkami”.

Następnego dnia odbyło się
spotkanie dla dzieci z krotoszyń-
skich przedszkoli. Pani Maria przy-

bliżyła dzieciom kulturę i historię
świata Indian. Maluchy zobaczyły
pokaźną kolekcję zbiorów indiań-
skich wypożyczonych na czas
trwania imprezy. Były to m.in.
prawdziwe tipi oraz bogaty zbiór
reprodukcji zdjęć i obrazów przed-
stawiających rodowitych Indian,

sceny z ich życia codziennego, wo-
jowników w barwach wojennych,
a także piękne pejzaże egzotycz-
nej, surowej przyrody amerykań-
skich stepów i pustyni. Dzieci wy-
słuchały opowieści o tym, jak wy-
glądał dzień w wiosce indiańskiej,
poznały wiele wierzeń i obrzędów
indiańskich. Nie zabrakło informa-
cji o tym, jakie cechy powinien po-
siadać prawdziwy indiański wódz,
do czego służył Taniec Deszczu.
Zajęcia były przeplatane wspólną
zabawą taneczno-ruchową. Pod
okiem Marii Giżyckiej dzieci naśla-
dowały tańce indiańskie: taniec
niedźwiedzia, bizona, wojenny,
zwiadowców, wyścig węży, orła.
Były też zabawy: rzut lassem, ma-
lowanie twarzy, nadawanie indiań-
skich imion, skradanie się, polowa-
nie na bizony. Biblioteka zaprezen-
towała bogatą wystawę książek o
tematyce indiańskiej. Na zakończe-
nie wszyscy odtańczyli wspólnie ta-
niec przyjaźni.

Krystyna Talaga,

Marlena Nabzdyk

„Okrakiem na ryczce” w bibliotece
7 grudnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicz-
nej odby³a siê uroczysta promocja ksi¹¿ki
Jana Rosika "Okrakiem na ryczce"...

książki w wykonaniu autora. Głos
zabrał również Mariusz Urba-
niak, nauczyciel języka polskie-
go oraz organizator konkursów
gwarowych dla młodzieży.

Podzielił się swoimi refleksja-
mi po lekturze książki oraz mówił
o współpracy z Janem Rosikiem.
Następnie wystąpił zespół Babi-
niec – laureat konkursu Ryczka,
tytka i wymborek czyli krotoszyń-
skie spotkania gwarowe organi-
zowanego przez bibliotekę w
czerwcu br.

Na zakończenie spotkania
była możliwość zakupu książki z
dedykacją od autora.

Organizatorzy dziękują pań-
stwu Małgorzacie i Januszowi
Klupś za przygotowanie poczę-
stunku.                  Izabela Brodala

O zwyczajach  œwi¹tecznych w muzeum

stroje kolędników, turonia i Trzech
Króli nie brakowało. Przy okazji
wizyty chwaliszewianie obejrzeli
szopki bożonarodzeniowe prezen-
towane na wystawie pokonkurso-
wej w muzeum. Dyrekcja muzeum
zaprasza przedszkola i szkoły pod-
stawowe do udziału w lekcjach mu-
zealnych. Te dotyczące zwyczajów
świątecznych prowadzone będą do
końca stycznia 2012. Termin wizy-
ty należy uzgodnić wcześniej  (tel.
62 722 61 47).                           (mm)
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Z pytañ do burmistrza

Dobromyœl: Kiedy bêdzie naprawiony chod-
nik na ulicy Farnej?  Jedyna ulica od rynku,
która nie ma porz¹dnego chodnika.T¹ ulic¹
przemieszcza siê wielu mieszkañców i tury-
stów odwiedzaj¹cych nasze miasto. Ja wiem,
¿e ulic¹ zarz¹dza Starostwo, ale mo¿na siê
miêdzy sob¹ porozumieæ-dla dobra miesz-
kañców! OdpowiedŸ: Aktualnie jesteœmy na
etapie przejmowania czêœci dróg powiato-
wych, w tym równie¿ ul. Farnej, od starosty
krotoszyñskiego. Mam nadziejê, ¿e sprawy
te zostan¹ zakoñczone w przysz³ym roku.
Gmina przygotowuje ju¿ projekt techniczny
obejmuj¹cy wymianê nawierzchni na ca³ej
szerokoœci Farnej.

Ewa: Na ulicy Ptasiej zosta³o wysypane kru-
szywo. Skoro miasto ponios³o koszty zaku-
pu tego surowca i wysypanie na drogê, to
mo¿e i walec by po tym przejecha³? Prze-
cie¿ to wszystko jest luzem i sypkie...Chyba,
¿e in¿ynierzy nie potrafi¹ podj¹æ tak skom-
plikowanej decyzji. OdpowiedŸ: 24 listopa-
da ulice: Rybia, ¯abia, S³owicza, ¯urawia i
Ptasia zosta³y wyrównane walcem drogo-
wym. Czekaliœmy z wyrównaniem do zakoñ-
czenia dostaw kruszywa na wszystkie po-
wy¿sze ulice.

Marcin: Chcia³bym siê odnieœæ do nowej
nawierzchni po³o¿onej na ulicy Kobyliñskiej,
bardzo mnie cieszy nowy asfalt, natomiast
studzienki a konkretnie ich wykoñczenie to
dramat. Czy tak buduje siê drogi w Kroto-
szynie? Czy s¹ wyci¹gane konsekwencje z
tych robót? OdpowiedŸ: Rzeczywiœcie,  stu-
dzienki kanalizacyjne po wykonaniu nak³ad-
ki asfaltowej nie zosta³y wyregulowane. Spra-
wa zosta³a zg³oszona telefonicznie do w³a-
œciciela, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oddzia³ w Lesznie. Z uzy-
skanych informacji wynika, ¿e planowana jest
regulacja przedmiotowych studzienek kana-
lizacyjnych. W sprawie konsekwencji musi
Pan szukaæ odpowiedzialnego u inwestora
tego zadania tj. Generalnej Dyrekcji w Po-
znaniu, która wybra³a wykonawcê zadania.

Renata: Dosta³am pracê w tartaku w Biad-
kach. Rozpoczynam o 6.00 rano, koñczê o
14.00, nie mam czym dojechaæ do pracy.
Poci¹g o 6.41. autobus o 5.46, przyje¿d¿aj¹
po 6.00; bus jeden i jest komplet miejsc. B³a-
gamy o pomoc - proszê uruchomiæ busy
lub MZK, tak by mo¿na by³o dojechaæ do
pracy na 6.00. OdpowiedŸ: Uruchomienie
dodatkowej linii jest zasadne wówczas, kie-
dy korzysta z niej okreœlona liczba osób. Pani
proœba zostanie przekazana do rozpatrzenia
Zarz¹dowi Miejskiego Zak³adu Komunikacji.

Kasia: Czy mo¿na by w parku zrobiæ ma³¹
³¹kê do le¿enia na kocu i czytania, mo¿e i
altankê do posiedzenia i porozmawiania w
grupie? W tym stanie park tylko odstrasza,
nawet nie chce siê przez niego przejœæ. Od-

powiedŸ: Park im. Wojska Polskiego w Kro-
toszynie jest parkiem zabytkowym i wszel-
kie dzia³ania podejmowane na jego terenie
wymagaj¹ uzgodnienia z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. W 2010 r. zlecono
opracowanie projektu rewaloryzacji parku,
który obejmuje tak¿e postawienie altanek
ogrodowych. Realizacja za³o¿eñ projektu jest
uzale¿niona od œrodków finansowych prze-
znaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej.

Danuta: Wykupujê ka¿dego miesi¹ca karnet
na 30 dni za 70z³. Dlaczego w tych 30 dniach
s¹ zawarte dni wolne od op³at, tzn. soboty i
niedziele? Skoro parkingi w ca³ym mieœcie
s¹ nieodp³atne w tych dniach, dlaczego mu-
szê za nie p³aciæ. Myœlê ¿e to jest trochê nie-
uczciwe. OdpowiedŸ: 30 dni kalendarzowych
to okres wa¿noœci karnetu. Na 70 z³otych
zaœ Rada Miejska wyceni³a parkowanie – w
okresie wa¿noœci karnetu – w dni, kiedy obo-
wi¹zuj¹ op³aty.

W poniedziałek, 5 grudnia od-
były się XI warsztaty plastyczne
„Świąteczne drzewko” zorgani-
zowane przez Krotoszyńską Bi-
bliotekę Publiczną dla dzieci z
powiatu krotoszyńskiego. Spo-
tkanie rozpoczął występ uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 3, któ-
rzy specjalnie na tę okazję przy-
gotowali dwa krótkie przedsta-

wienia o tematyce zimowej. Po
wysłuchaniu kolędy uczestnicy
warsztatów zajęli się przygoto-
waniem ozdób choinkowych, któ-
rymi w dalszej części spotkania
przystrojono choinkowe drzewko.
Choinkę sprezentowało bibliote-
ce Nadleśnictwo Krotoszyn.
Wspólne śpiewanie kolęd zakoń-
czyło spotkanie.                  (bewa)

Jakie są plusy, a jakie minu-
sy życia w Krotoszynie? Odpo-
wiedzi mieszkańców na te pyta-
nia wysłuchali 29 listopada o
godz. 17.00 w auli krotoszyńskie-
go liceum przedstawiciele agen-
cji Metamorphosis Brand Comu-
nication.

Metamorphosis na zlecenie
Urzędu Miejskiego rozpoczęła
prace nad przygotowaniem stra-
tegii promocji naszej gminy na
lata 2012 – 2020. Spotkanie z
mieszkańcami jest jednym z

działań, dzięki którym fachow-
cy z agencji poznają specyfikę
gminy i nasze pomysły na pro-
mocję. Innym sposobem jest ana-
liza wypowiedzi mieszkańców w
ankiecie, która była zamieszczo-
na na miejskiej stronie interne-
towej.

Działanie agencji winno zaowo-
cować spójną koncepcją promo-
cji gminy, która będzie uwzględ-
niała nasze atuty i pozwoli do-
brze prezentować się na ze-
wnątrz.                                    (eliz)

Hanna Czapracka, nauczy-
cielka świetlicy w Zespole Szkół
nr 3 w Krotoszynie,  Ewa Gu-
mienna, nauczycielka - pedagog
specjalny w Przedszkolu nr 7 z
Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie oraz  ksiądz Witold

Krotoszyńska Straż Miejska
została wyposażona w nowo-
czesną broń pneumatyczną.

Przypominająca swoim
wyglądem wiatrówkę broń, to...
aplikator do podawania leków
zwierzętom. - Zdarza się, że
zwierzęta leśne pojawiają się
niespodziewanie na terenie go-
spodarstw i w przydomowych
ogródkach. Ludzie nie wiedzą
co w takiej sytuacji zrobić. To-
warzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami nie interweniowało, straż-
nicy również mieli ograniczone

Z okazji  Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  oraz Nowego Roku

wewnêtrznego spokoju i dystansu do tego, co wokó³

wielu g³êbokich i radosnych prze¿yæ,

chwil roziskrzonych kolêd¹, œmiechem i wspomnieniami

oraz optymizmu i pomyœlnoœci na kolejne dwanaœcie miesiêcy

wszystkim Mieszkañcom Miasta i Gminy Krotoszyn

¿ycz¹

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej                        Burmistrz Krotoszyna

Zofia Jamka                                                       Julian Jokœ

Czego oczekuj¹
mieszkañcy?
Jak mieszkañcy naszej gminy oceniaj¹ atrak-
cyjnoœæ Krotoszyna i pod jakim has³em chcie-
liby promowaæ nasze miasto na zewn¹trz?

Œlubowanie
6 grudnia nowo mianowani nauczyciele  w
obecnoœci burmistrza Krotoszyna Juliana Jok-
sia z³o¿yli œlubowanie.

Kałmucki, nauczyciel w Zespo-
le Szkół nr 3 w Krotoszynie, 7 li-
stopada zdali egzamin na sto-
pień nauczyciela mianowanego.
6 grudnia,  z rąk burmistrza ode-
brali akty ślubowania.

(mm)

Nowa broñ dla stra¿ników
możliwości – mówi Waldemar
Wujczyk, szef krotoszyńskiej
Straży Miejskiej. Jeżeli zaistnie-
je potrzeba użycia aplikatora
wobec zwierzęcia, odbędzie się to
w porozumieniu weterynarzem i
leśniczym. Weterynarz  ustali
dawkę leku usypiającego, zaś le-
śniczy wskaże miejsce gdzie
uśpione zwierzę zostanie odwie-
zione. Broń została zakupiona
pod koniec listopada, kosztowa-
ła 7,5 tys. zł. Na okoliczność jej
użycia zostało przeszkolonych
czterech strażników.                (mm)

Œwi¹teczne drzewko
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Swoje uczestnictwo zgłosi-
ło 22 uczniów ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu krotoszyńskiego.
Uczniowie rywalizowali w
trzech etapach: pisemnym i
ustnym, obejmujących wszyst-
kich uczestników a dotyczą-
cych znajomości słów i wyra-
żeń oraz w etapie finałowym,
do którego awansowało sze-
ścioro uczestników, polegają-
cym na zaprezentowaniu umie-
jętności „godanio po naszymu”.

Zmagania drużyn oceniała
trzyosobowa komisja miłośni-
ków i znawców naszej gwary w
skład której weszli: Natalia
Szymura, Jan Rosik i Mariusz
Urbaniak. Zebrana młodzież,
obok dobrej zabawy, mogła po-
głębić swoją wiedzę na temat
naszego regionu, obyczajów, o
których już niekiedy zapomina-
my i ... poznać „język” swoich
dziadków, który, jak się okaza-
ło, wykracza znacznie poza po-
toczną wiedzę o „ryczce, tytce
i węborku”. Choć bardzo trud-
no było wybrać tych najlep-

Gwara w bibliotece
Po raz trzeci odby³ siê w  Krotoszynie Powiatowy Konkurs Gwarowy "Gwara Wielkopolska" zorganizowany przez Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie we wspó³pracy z Krotoszyñsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i Muzeum Regional-
nym.

szych, z powodu wysokiego i
wyrównanego poziomu wiedzy
uczestników, Jury oceniało

przede wszystkim wymowę
gwarową, znajomość oryginal-
nych słów i zwrotów gwarowych

Uczestnikami spo-
tkania byli działacze
oddziału oraz prezesi
i opiekunowie kół i
klubów petetekow-
skich z naszej gminy.
Prezes oddziału Karol
Piotrowski podsumo-
wał wspólną roczną
pracę i dokonania tu-
rystyczne, po czym
przeszedł do tematu
nagrody, jaką zdobyły
dwa z lokalnych szla-
ków turystycznych:
„Krotoszyńskie Dą-
browy” i  „Wokół Kro-
toszyna”.

Przypomniał ich
historię oraz przed-
stawił plebiscyt Perły
w Koronie, którego uczestnicy
tak wysoko ocenili krotoszyń-
skie atrakcje turystyczne. Spo-
tkanie galowe na zakończenie
tego plebiscytu odbyło się 28
października w Poznaniu,
uczestniczył w nim burmistrz
Julian Jokś oraz poseł Maciej
Orzechowski. Obaj odebrali
wówczas – w imieniu naszego

W piątkowe
przedpołudnie 25
listopada w kroto-
szyńskiej bibliote-
ce z grupą gimna-
zjalistów spotkała
się dziennikarka i
podróżniczka Ma-
rzena Filipczak.

Pani Marzena
opowiadała o swo-
ich wrażeniach z
podróży po Azji.
Zebrani w biblio-
tecznej sali wysłuchali wielu in-
teresujących historii o  ludziach
których poznała i miejscach, któ-
re odwiedziła w Indiach, Malezji,
Tajlandii, Wietnamie i Kambo-
dży. Opowieść dokumentowała
kolekcja fotografii autorstwa
pani Marzeny. Kolejno prezento-
wane zdjęcia były wstępem do
nowej historyjki bądź ciekawost-
ki z podróży. Dziennikarka opo-
wiadała o karaluchach wielkości
dłoni, które spotykała w hotelo-
wych pokojach i do których trze-
ba było przywyknąć, bo były nie-
odłącznym elementem tamtej-
szej codzienności. Mówiła o au-
tobusach, które nie jeżdżą we-
dług ustalonego rozkładu i cza-
sami na taki transport trzeba po-
czekać nawet dwa dni. Przy oka-
zji prezentacji pojawiały się rów-
nież cenne rady: jeść najlepiej w
ulicznych jadłodajniach, tam

gdzie miejscowi, bo oni nigdy nie
mają problemów żołądkowych. Z
doświadczenia tubylców dobrze
też skorzystać podczas wędrów-
ki w dżungli, gdzie utrapieniem
są pijawki. Krwiopijców skutecz-
nie odstraszy wysmarowanie
ciała solą, zaś  tytoń zatamuje
krwawienie z ugryzionego przez
pijawkę miejsca.

Podróż po Azji skłoniła panią
Marzenę do wydani książki
„Jadę sobie. Azja. Poradnik dla
podróżujących kobiet”. Książkę
można było kupić podczas piąt-
kowego spotkania z autorką.
W 2010 roku  w konkursie „Naj-
lepsze publikacje turystyczne”
organizowanym przez  Miesięcz-
nik Literacki KSIĄŻKI  książka
pani Marzeny otrzymała Nagro-
dę Magellana w kategorii książ-
ka podróżnicza.

(mm)

zacji, posługiwali się bardzo
rozbudowanymi opisami kon-
kretnych pojęć.

Zwycięzcami konkursu
„Gwara wielkopolska” okazali
się: Malwina Marciniak z I LO
w Koźminie Wielkopolskim,
która zajęła pierwsze miejsce,
Joanna Jarzyniak z I LO w Koź-
minie Wielkopolskim, na miej-
scu drugim i Paulina Szwacka
z Gimnazjum w Zdunach, któ-
ra zdobyła trzecią lokatę.

Na kolejnych finałowych
miejscach uplasowali się:
Agnieszka Skrzypczak z ZSP
nr 1 w Krotoszynie, Szymon
Gulcz z Gimnazjum w Kobyli-
nie i Dominika Marcinkowska
z I LO w Koźminie Wielkopol-
skim. Dla sześciorga finalistów
Starostwo Powiatowe w Kroto-
szynie ufundowało nagrody w
postaci książek, pozostali
uczestnicy otrzymali drobne
pamiątki z Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.

(maru)oraz, co ciekawe, także wiedzę
ogólną, ponieważ, często
uczestnicy, w ferworze rywali-

Podró¿niczka w biblioteceLokalna turystyka nagrodzona

oddziału PTTK – dyplomy i sta-
tuetki honorujące zwycięskie
szlaki.

Podczas sobotniego spotkania
podsumowującego burmistrz
Julian Jokś uroczyście przeka-
zał przywiezione z Poznania tro-
fea wraz z gratulacjami Antonie-
mu Azgierowi i Karolowi Pio-

trowskiemu, animatorom ruchu
turystycznego w naszej gminie.
Prezes Piotrowski wręczył nato-
miast burmistrzowi odznakę Kro-
toszanka w podziękowaniu za
zaangażowanie na rzecz rozwo-
ju turystyki lokalnej. Potem z rąk
prezesa gratulacje i nagrody ode-
brali działacze petetekowscy.

(eliz)

W sobotê 26 listopada o godz. 15.00 w siedzibie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie odby³o siê zebranie podsumowuj¹ce dzia-
³alnoœæ oddzia³u PTTK.
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Uroczystość odbyła się w
krotoszyńskim muzeum. Twórcy
najładniejszych szopek odebra-
li nagrody z rąk wiceburmistrza
Ryszarda Czuszke.

Konkurs organizowało Mu-
zeum Regionalne wspólnie z
Krotoszyńskim Ośrodkiem Kul-
tury, Urzędem Miejskim oraz
Starostwem Powiatowym. Zgło-
szone do konkursu szopki oce-
niało jury w składzie: Beata
Ulbrych (KOK), Helena Kasper-
ska. (Muzeum Regionalne), Elż-
bieta Poczta (Starostwo Powia-
towe),  Marlena Różycka-Maj-
chrzyk i Magdalena Minta (Zwią-
zek Gmin Zlewni Górnej Bary-
czy).

Nagrodzone szopki można
oglądać na wystawie pokonkur-
sowej na parterze muzeum do
końca stycznia 2012 r.          (mm)

Nagrody i wyró¿nienia

w kategorii 5-6 lat (przedszko-

la, oddziały przedszkolne)

Michał Tor – Przedszkole nr 6
„Kubuś” w Krotoszynie,  opie-
kun: Karolina Jędrkowiak

w kategorii 7-9 lat (klasy I –

III szkoły podstawowe)

Nagrody:
1. Artur Wytykowski – Szkoła

29 listopada w Krotoszyń-
skiej Bibliotece Publicznej odbył
się Powiatowy Konkurs Recyta-
torski Poezji Czesława Miłosza
dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych.

W konkursie wzięło udział 15
uczniów, reprezentujących
wszystkie szkoły powiatu kroto-
szyńskiego.

Młodzi ludzie przygotowali
swoje propozycje interpretacji
wybranych wierszy Czesława
Miłosza. Prezentacja niełatwej,
zarówno w odbiorze jak i prze-
kazie, poezji noblisty okazała się
dużym wyzwaniem, z którym re-

Wyróżnienia: Julia Biesiada I LO
Krotoszyn, Maciej Kowalski ZSP
nr 2 Krotoszyn, Małgorzata Ro-
szak I LO Koźmin Wlkp., Remi-
giusz Zawada ZSP Koźmin Wlkp.

Laureaci konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe.
Wszyscy uczestnicy zaś drobne
pamiątki i dyplomy.

Recytacje oceniała komisja w
składzie: Hanna Sztuka (polo-
nistka), Marzena Wiśniewska
(Starostwo Powiatowe), Izabela
Bartoś (Urząd Miejski), Ewa
Bukowska (dyr. Biblioteki), Ali-
na Kajewska (Biblioteka).

(eliz)

W namiocie przeznaczonym
na głośne czytanie zaproszeni
goście: Jacek Kępa i Irena Ręko-
siewicz (Urząd Miejski), Teresa
Naskrętska (Centrum Sportu i
Rekreacji Wodnik), Elżbieta
Gasztka, Helena Klaus i Maria
Giżycka (stowarzyszenie Ra-
zem) oraz Małgorzata Godorow-
ska przedstawiali młodym słu-
chaczom wiersze o tematyce zi-
mowej i świątecznej. Jarmark
świąteczny był okazją do pro-

mocji bibliote-
ki i czytelnic-
twa. Uczest-
nicy zostali
poinformowa-
ni o godzi-
nach otwar-
cia, księgo-
zbiorze i dzia-
łalności miej-
skiej bibliote-
ki.

W i e l e
atrakcji przy-
gotowanych
przez organi-

zatorów przyciągnęło w sło-
neczną, choć zimną niedzielę
mnóstwo mieszkańców Kroto-
szyna i okolic. Chętnych do
udziału w jarmarku nie brako-
wało do zachodu słońca.

W Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej na I piętrze można
obejrzeć pokonkursową wysta-
wę prac ph. „Aniołki, aniołecz-
ki”. Konkurs zorganizowało Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły na
Parcelkach.                           (bewa)

Na jarmarku
11 grudnia Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
w³¹czy³a siê w organizacjê Jarmarku Œwi¹-
tecznego na krotoszyñskim rynku.

Szopki nagrodzone
W miko³ajki 6 grudnia og³oszono wyniki konkursu na szopki bo¿onarodzeniowe.

Recytowali Mi³osza
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cytatorzy poradzili sobie ze
zmiennym szczęściem. Komisja
oceniająca jednogłośnie wybra-
ła najlepszych uczestników zma-
gań recytatorskich. Przewodni-
cząca jury pogratulowała jednak
wszystkim uczniom ambitnego
mierzenia się z wybitnymi dzie-
łami polskiej poezji.

Laureaci: I miejsce - Filip Za-
krzewski I LO Koźmin Wlkp.
II miejsce – Joanna Krawczyk
ZSP nr 1 Krotoszyn
III miejsce – Anita Tymoszuk ZSP
Zduny

Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
/klasa III/, opiekun Mirosława
Urbaniak
2. Anna Witkowska – Szkoła
Podstawowa w Świnkowie /kla-
sa III/, opiekun Klaudia Szubert
3. Amelia Junik – Chmurzyńska
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Kro-
toszynie /klasa II/, opiekun Mi-
rosława Urbaniak

Wyróżnienia:
1. Jakub Goliński – Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Krotoszynie /kla-
sa II/, opiekun: Mirosława Urba-
niak
2. Magdalena Waliczek – Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w Beni-

cach /klasa II/,  opiekun Beata
Brodziak
3. Łukasz Baran – Zespół Szkół
w Chwaliszewie /klasa III/, opie-
kun Joanna Kordus- Mróz

w kategorii klas IV – VI szko-

ły podstawowe

Nagrody:
1. Katarzyna Korpys – Zespół
Szkół w Orpiszewie /klasa IV/,
opiekun Anna Kaźmierczak
2. Jakub Korpys – Zespół Szkół
w Orpiszewie /klasa V/, opiekun
Anna Kaźmierczak
3. Nicol Szczuraszek – Szkoła
Podstawowa nr 4 w Krotoszynie

/klasa
V / ,
o p i e -
k u n
Mirosława Urbaniak

w kategorii szkoły gimnazjal-

ne

Nagrody:
1. Paulina Witkowska – Niepu-
bliczne Gimnazjum w Krotoszy-
nie /klasa I/, opiekun Mirosław
Bąkowski
1. Aleksandra Kulesza – Gimna-
zjum nr 4 im. H. Sienkiewicza w
Krotoszynie /klasa I/, opiekun
Kamila Żaruk

w kategorii placówki specjal-

ne, ośrodki szkolno-wycho-

wawcze, szkoły specjalne

Nagrody:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Konarzewie,
pracę wykonali uczniowie III kla-
sy gimnazjum: Damian Szadel,
Magdalena Włodarczyk, Denis
Kowalczyk, opiekun Danuta Kar-

bowiak
2. Dom Pomocy
Społecznej w
Baszkowie –
praca wykona-
na przez miesz-
kańców
3. Ośrodek
Szkolno- Wy-
chowawczy im.
J. Korczaka w
Borzęciczkach,
pracę wykonali

Martyna Gocka  (szkoła podsta-
wowa, klasa VI), Julian Rataj-
czyk (gimnazjum, klasa I), opie-
kun: Mirosława Flejsierowicz

Wyróżnienie:
1. Zespół Szkół Specjalnych im.
M. Grzegorzewskiej w Krotoszy-
nie, pracę wykonali: Tobiasz Sa-
warzyński /klasa IV/, Dominik
Grządka /klasa V/, Patryk Hell-
wing /klasa VI/, opiekunowie:
Anna Ziembińska, Karolina Wę-
grzyn.

Szopka Micha³a Tora
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Trzeciego grudnia na ca-
łym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych,
który został ustanowiony w
1992 roku przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych. Również w
Zespole Szkół nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im.
Henryka Jordana uczczono
tak ważny i wyjątkowy
dzień – wyjątkowy szczegól-
nie dla naszej szkoły – szko-
ły z oddziałami integracyj-
nymi.

W imprezie integracyjnej
udział wzięli nie tylko
uczniowie klas integracyj-
nych, dyrekcja i nauczycie-
le, ale również rodzice, ab-
solwenci oraz zaproszeni
goście m.in.: senator RP An-
dżelika Możdżanowska,
poseł RP Maciej Orzechow-
ski, wiceburmistrz Kroto-
szyna Ryszard Czuszke,
przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Krotoszynie Zofia
Jamka, radni Rady Miejskiej
w Krotoszyna, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, przed-
stawiciele organizacji i sto-
warzyszeń działających na
rzecz osób niepełnospraw-
nych, gospodarz „Parcelek”
Stanisław Szpoper z mał-
żonką oraz wielu innych.
Obecnie w naszej szkole

Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych
Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Henryka
Jordana.

uczy się 41 dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami:
upośledzeniem umysłowym,
niepełnosprawnością ru-
chową, niedosłuchem, nie-
dowidzeniem, a także nie-
pełnosprawnością sprzę-
żoną. Zatem celem obcho-
dów Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych było za-
równo promowanie zrozu-
mienia problemów niepełno-
sprawnych przez osoby
zdrowe, jak również organi-
zowanie wsparcia dla ich
godności, praw i dobra.

W atmosferę tego wyjąt-
kowego dnia wprowadził
wszystkich film pt. „Moja
szkoła, twoja szkoła, nasza
szkoła”, który przedstawiał
funkcjonowanie uczniów
niepełnosprawnych w na-
szej szkole i którego głów-
nymi bohaterami byli
uczniowie naszej szkoły,
których święto obchodzili-
śmy.

Następnie barwnym i wi-
dowiskowym happeningiem
rozpoczęła się oficjalna
część uroczystości. W celu

pokonania muru proble-
mów, trosk i przeciwności, z
którymi muszą radzić sobie
osoby niepełnosprawne
uczestnicy podzieleni zosta-
li na trzy załogi okrętów
(w których skład wchodzili
również zaproszeni goście).
Wszyscy razem ruszyli w
burzliwy rejs w poszukiwa-
niu skarbu. Czas umilały
także śpiewy i tańce małych
piratów – uczniów klas I-III
SP.

Po wielu przygodach i po-
konaniu straszliwych labi-
ryntów śmiałkom udało się

zdobyć zdobycz, którym oka-
zała się DOBRA WOLA! Zdo-
bycz zadziałała i stała się
najcenniejszym skarbem,
gdyż pozwoliła zburzyć cały
mur problemów i przeciwno-
ści. Rejs zakończyła wspól-
na, finałowa piosenka
wszystkich ludzi dobrej woli.

Rejs dobiegł końca, ale
impreza trwała nadal. Dzie-
ci i dorośli mogli zjeść słod-
kie co nieco oraz dać upust
swojej wyobraźni uczestni-
cząc w zajęciach artystycz-
nych m.in. wspólnym malo-
waniu obrazu, lepieniu z gli-
ny itp. Jedną z atrakcji był
także tor przeszkód do jaz-
dy ekstremalnej na wózku.
Po pokazie umiejętności ab-
solwenta szkoły swoich sił
próbowali również ucznio-
wie, mieszkańcy miasta, a
nawet radni.

Dzień ten okazał się bar-
dzo ważny, ponieważ pozwo-
lił zrozumieć, że niepełno-
sprawni są tacy sami jak my,
niczym się od nas nie różnią.
Potrzebują miłości, radości i
ciepła. Chcą żyć na równi z
nami i mieć takie same szan-
se rozwoju. Warto pamiętać,
że niepełnosprawni żyją
wokół nas każdego dnia, a
zdobycz jakim jest DOBRA
WOLA może być w każdym
z nas…            Martyna Włoch

W związku z licznymi ar-
tykułami pojawiającymi
się w lokalnej prasie, a
dotyczącymi planowa-
nych zmian związanych
z reorganizacją sieci
krotoszyńskich szkół ,
pragniemy ustosunko-
wać się do powyższych
treści.

My – nauczyciele Gim-
nazjum nr 2 im. Mikoła-
ja Kopernika w Kroto-
szynie chcemy przedsta-
wić faktyczne wyniki dy-
daktyczne , jak również
wychowawcze naszej
placówki.

Gimnazjum od roku

List otwarty Grona Pedagogicznego
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Krotoszynie

szkolnego 1999/2000 ,
zgodnie z istotą reformy
funkcjonuje jako samo-
dzielna placówka. Jej
strukturę tworzą oddziały
uczące się w głównej sie-
dzibie mieszczącej się przy
ulicy Zdunowskiej oraz Od-
działy Przysposabiające do
Pracy, których budynek
znajduje się przy ulicy
Osadniczej. Są one specy-
ficzną jednostką naszej
szkoły , ponieważ przyjmu-
je uczniów z ogromnymi
problemami dydaktyczno-
wychowawczymi. Uczęsz-
cza tam młodzież z 4 po-
wiatów,  a nauka w tej pla-

cówce staje się jedyną
szansą ukończenia gimna-
zjum. Ten fakt jest wielkim
i niezaprzeczalnym sukce-
sem zarówno uczniów, jak
i nauczycieli. Łączenie wy-
ników egzaminu gimna-
zjalnego Oddziałów Przy-
sposabiających do Pracy z
uczniami Gimnazjum nr 2
jest nie w porządku i nie od-
daje prawdziwego poziomu
nauczania. Wyniki gimna-
zjalistów w świetle egzami-
nów gimnazjalnych plasują
naszą szkołę na czołowym
miejscu w powiecie, np. w
roku szkolnym 2010/2011
wśród krotoszyńskich gim-

nazjów zajęliśmy 2. miej-
sce.

Ponadto możemy po-
chwalić się 40 finalistami i
laureatami różnorodnych
konkursów przedmioto-
wych. Tylko w minionym
roku szkolnym cieszyliśmy
się z wyników i sukcesów  5
laureatów i 1 finalisty Wo-
jewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. Realizu-
jemy liczne projekty eduka-
cyjne oraz unijne. Wielką
chlubę Gimnazjum nr 2 w
Krotoszynie przynoszą
sukcesy sportowe. W roku
szkolnym 2010/2011 zajęli-

śmy 23 miejsce w Woje-
wódzkim Rankingu
Szkolnego Związku Spor-
towego wśród 450 szkół ,
co zaowocowało 1.miej-
scem na terenie powiatu
krotoszyńskiego.

Wobec powyższych
faktów twierdzenie, że
nasze gimnazjum  pre-
zentuje ,,kiepską jakość
nauczania” jest FAŁSZY-
WE  I GODZI W DOBRE
IMIĘ SZKOŁY.
Nauczyciele Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie

Krotoszyn,

30 listopada 2011r.
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W dniach od 4 do 7 listopada
dwie nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej nr 4 Justyna Stróżyk-Bana-
szak i Ewa Kotala-Kluba przeby-
wały w Castletown w okolicach
Manchesteru w Wielkiej Brytanii
na wizycie przygotowawczej w
ramach programu „Uczenie się
przez całe życie” - COMENIUS.
Celem projektu jest wspólna pra-
ca grupy szkół nad wybranym te-
matem w ramach zajęć szkolnych,
wymiana doświadczeń oraz bada-
nie różnych aspektów europej-
skiej różnorodności kulturowej. W
spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele szkół z Anglii, Finlandii,
Niemiec oraz Włoch .

W czasie spotkania omówione
zostały szczegółowo zagadnienia
związane z projektem. Wizyta
była przygotowana perfekcyjnie

pod względem organizacyjnym i w
pełni spełniła oczekiwania uczest-
ników. Jej rezultatem jest opraco-
wanie projektu, który z pewnością
zwiększy ofertę edukacyjną Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz zakty-
wizuje uczniów i nauczycieli.
Udział w spotkaniu z nauczycie-
lami z różnych państw był dla nas
ciekawym doświadczeniem.
Mamy nadzieję, że wizyta ta bę-
dzie również początkiem inspiru-
jącej współpracy i przyjaźni. Z nie-
cierpliwością będziemy czekać na
pozytywne rozpatrzenie naszego
wniosku. Mamy nadzieję, że trud
włożony w przygotowanie nowe-
go projektu przyniesie pozytywne
skutki i nasi uczniowie będą mo-
gli rozwijać się językowo i kultu-
rowo. Wyjazd sfinansowany został
przez Komisję Europejską.

Ewa Kotala-Kluba

3 grudnia odbył się XII Rajd
Ekologiczny. Rajd zorganizowa-
ło Regionalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Krotoszynie
wraz z Zarządem Oddziału
PTTK w Krotoszynie, Urzędem

Miejskim w Krotoszynie, Urzę-
dem Gminy i Miasta Zduny oraz
Technikum Ochrony Środowiska
w Krotoszynie.

W rajdzie uczestniczyli
uczniowie Gimnazjum nr 4 w

W dniu 7 grudnia w Pozna-
niu odbył się ostatni, trzeci etap
Wielkopolskiej Ligi Młodzików
w zapasach. Zawodnicy "Cera-
mika" wygrali z KS Sobieski 3:7
(zapis 14:33), a następnie zre-
misowali z Grunwaldem 5:5
(25:25) co dało krotoszynianom
w klasyfikacji generalnej   I
miejsce, II dla KS Sobieski, III
dla Grunwald Poznań.

Skład zwycięskej drużyny:

1.Fabiś Maksymilian
2.Bochyński Rafał

3.Kowalski Mateusz
4.Kowalski Łukasz
5.Chołodecki Dariusz
6.Kryjom Bartosz
7.Kot Ernest
8.Setecki Miłosz
9.Setecki Dawid
10.Całujek Miłosz
11.Grobelny Artur
Trenerzy:
Patalas Rafał, Frąszczak Bog-
dan, Stasierski Szymon.
Sędzia:
Oprysiak Maciej

(rafpat)

Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna w XI edycji konkursu na
najlepszą bibliotekę w Wielko-
polsce zajęła II miejsce.

Wręczenie nagród odbyło się
16 listopada podczas II Konfe-
rencji Regionalnej Programu
Rozwoju Bibliotek pt. „Bibliote-
ka jako partner w działaniu”.
Konferencję zorganizowała Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna i
Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu oraz Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Podczas spotkania Anna Sob-
czak i Paweł Jędrzejczak  przed-
stawili informacje na temat zor-
ganizowanego przez kroto-
szyńską bibliotekę  w dniu 19
czerwca „Święta Ulicy”. W okre-
sie od 5 lipca do 30 sierpnia 2011
r. komisja odwiedziła wszystkie
zgłoszone do konkursu bibliote-
ki i odbyła spotkania z ich part-
nerami.

Biblioteka nagrodzona

Krotoszynie, Szkoły Podstawo-
wej w Gorzupi, Zespołu Szkół w
Rozdrażewie, Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Krotoszynie, Szkoły
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie,
Szkoły Podstawowej w Baszko-
wie, Zespołu Szkół Specjalnych
w Krotoszynie. Uczniowie Tech-
nikum Ochrony Środowiska w
Krotoszynie próbowali swoich
sił jako przewodnicy trasy. W im-
prezie wzięło udział 184 uczest-
ników. Młodzi turyści wędrowali
lasami przez rezerwat „Dąbrowa
koło Biadek Krotoszyńskich” do
wsi Biadki, gdzie w Domu Stra-
żaka zlokalizowano metę rajdu
na której czekał gorący posiłek
turystyczny oraz liczne konkur-
sy niespodzianki.

Środki na organizację rajdu
pozyskano w otwartym konkur-
sie ofert dla organizacji pozarzą-
dowych.          Krzysztof Niedbała

I nagrodę przyznano Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyślu;
II nagrodę otrzymały równo-
rzędnie biblioteki: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Ja-
rocinie, Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Ostrowie Wlkp. z sie-
dzibą w Gorzycach Wielkich i
Krotoszyńska Biblioteka Publicz-
na im. Arkadego Fiedlera. Dyrek-
tor KBP Ewa Bukowska odebra-
ła piękny album oraz 5000 zło-
tych dla biblioteki.                  (kbp)

Z okazji Dni Honorowe-
go Krwiodawstwa 25 listo-
pada odbyło się spotkanie
klubów HDK przy Zarzą-
dzie Rejonowym PCK i Ko-
mendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w
Krotoszynie.

Wieczornica była
okazją do wręczenia od-
znaczeń i upominków ho-
norowym krwiodawcom.
Odznaki Zasłużonego Ho-
norowego Dawcy Krwi  otrzymali:
- po oddaniu 18 litrów krwi: Zyba-
ła Dariusz, Dolata Maciej, Kube-
czek Władysław, Rybka Dariusz,
Stęclik Janusz, Jadczak Marek,
Tomasz Hołoga, Zielonka Piotr,
Achtel Dorota, Drukarczyk Walde-
mar, Riegner Ryszard, Końcewicz
Jakub.
- po oddaniu 12 litrów krwi: Bała
Krzysztof, Klupś Dawid, Marcisz
Mariusz, Poprawa Przemysław,

Szydłowski Piotr, Cierniewski Ro-
man, Strakulska Monika, Kałążny
Tomasz, Miazek Adrian, Janko-
wiak Urszula, Dolata Maciej, Za-
wieja Agnieszka, Jadczak Piotr,
Stachowiak Marcin, Gąsiorek Piotr,
Biederman Maciej.
- po oddaniu 6 litrów krwi: Kaszu-
ba Eugeniusz, Figlak Krzysztof,
Tysiak Szymon, Stachowiak Mar-
cin, Bzdęga Marcin, Baraniecka
Janina, Francke Krzysztof, Każ-

mierczak Arkadiusz, Krystek
Małgorzata, Biederman Maciej

3 grudnia  pięciu kroto-
szyńskich krwiodawców od-
bierze odznaczenia z rąk wo-
jewody w Poznaniu. Srebrny
Krzyż Zasługi otrzyma Marek
Burkietowicz. Brązowe Krzy-
że Zasługi odbiorą: Łukasz
Krzywda, Krzysztof Janicki,
Wiesław Głuszek i Wojciech
Maliński.

Podczas spotkania z okazji
Dni Honorowego Krwiodawstwa
odbywa się co roku losowane na-
gród, w którym biorą udział
wszystkie osoby, które oddały krew
w minionych miesiącach. Tym ra-
zem nagrody wylosowali:  Tomasz
Gruchot, Agnieszka Plucińska i
Karol Nabzdyk.  Spotkanie umilił
występ młodzieży ze  szkolnego
koła PCK w Gimnazjum nr 2, któ-
rego opiekunami są  Alicja Chuda
i Grzegorz Polański.                         (pck)

Wêdrowali lasami Nauczycielki w Anglii

Ceramik Mistrzem
Wielkopolski

Spotkanie krwiodawców
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W dniach 26 - 27 listopada,
podczas XV Międzynarodowego
Mityngu Pływackiego Niesłyszą-
cych im. Józefa Sikorskiego w
Poznaniu, Konrad Powroźnik
zawodnik klubu sportowego
Krotosz ustanowił w sztafetach
4x50 stylem zmiennym oraz
4x100 stylem dowolnym dwa re-
kordy Europy niesłyszących.

Wraz z kolegami z Kadry Na-
rodowej: Arturem Pióro, Wojt-
kiem Jabłońskim oraz Bartkiem
Wróblem sztafetę 4x50 stylem
zmiennym zakończyli z czasem
2:00,13. Wykreślili w ten sposób
poprzednich rekordzistów na
tym dystansie, Szwedów, z ich
wynikiem z 1998 roku 2:08,28.
Konradowi przydzielono w tej
sztafecie dystans 50 m stylem
dowolnym, który pokonał we
wspaniałym czasie 26,55, lep-
szym od rekordu Polski o ponad
sekundę  (27,63). Czas ten nie
zostanie jednak wpisany do ta-
beli, ponieważ Konrad nie rozpo-
czynał wyścigu, a kończył go,
będąc zaraz po Arturze najsil-
niejszym ogniwem sztafety. Tro-
chę inaczej kadrowicze ustawili
się w sztafecie 4x100 stylem do-
wolnym,  pobijając rekord Holen-

W turnieju wzięły  udział  23
zespoły z Milicza, Gostynia, Tur-
ku, Kalisza, Czeszewa oraz Kro-
toszyna. Drużyny podzielono na
dwie kategorie: dwójki – klasy IV
i trójki – klasy V. W sumie roze-
grano w tym dniu 53 mecze.

Bardzo dobrze spisali się za-
wodnicy UKS Polon. W kategorii
dwójek zajęli II i X miejsce (na
14 zespołów), a w trójkach II i III
miejsce (na 9 zespołów).

Najlepszym zawodnikiem
turnieju w klasach IV wybrany
został zawodnik UKS Polon Kro-
toszyn Oliwier Kuszaj. Pamiątko-
we puchary, medale oraz słodkie
upominki wręczył zawodnikom
dyrektor SP nr 8 Jerzy Rędzi-
kowski.

Klasyfikacja końcowa -
czwórka finałowa

Ostatniego listopada burmi-
strza Julian Joksia odwiedził Ar-
tur Wielebski, motocyklista z na-
szego miasta.

18-letni Artur jest tegorocz-
nym motocyklowym mistrzem
Polski w klasie Superstock 600
Junior. Karierę w tym sporcie roz-
począł jako piętnastolatek w za-
wodach pucharowych Hondy.
Jego celem jest udział w mistrzo-
stwach Europy, a następnie świa-
ta. Obecnie jest członkiem dosko-
nałego zespołu zawodników Bog-
danka Racing, wspieranego przez
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.

Artur Wielebski gościł w ga-
binecie burmistrza wraz ze swoją
mamą oraz z menedżerem zespo-
łu motocyklowego Igorem Piasec-
kim. Menedżer opowiedział o
krótkiej, ale owocnej karierze

W piątek 18 listopada odbyło
się  uroczyste podsumowanie 40.
jubileuszowej edycji Krotoszyń-
skiej Spartakiady Sportowej.

Uroczystość była okazją do
wręczenia dyplomów i statuetek
najlepszym zawodnikom, druży-
nom oraz zasłużonym działaczom
KSS.
Najlepsi zawodnicy KSS 2011,

powyżej 45 lat
1. Majchszak Grzegorz - 986 p. -  Piw-

niczanka

2. Kurzawski Henryk - 938 p. - Piw-

niczanka

3. Turzański Krzysztof -  876 p. - Dru-

karnia Scorpion

4. Witek Lechosław - 871 p. - Gabi-

Plast

5. Sumiński Maciej - 820 p. - Gabi-

Plast

6. Kapała Krzysztof - 798 p. - Gabi-

Plast

7. Marcinkowski Zenon - 795 p. -

Max-Pol

8. Serafiniak Lechosław - 770 p. -  TG

Sokół

9. Wachowiak Marian - 736 p. -  Piw-

niczanka

10. Jankowski Mirosław - 704 p.  -

Max-Pol

Najlepsi zawodnicy KSS 2011, po-

niżej 45 lat

1. Basiński Artur - 1080 p. - Max-Pol

2. Cieślak Mariusz - 875 p. - Max-Pol

3. Motyl Piotr - 838 p. - Max-Pol

4. Swat Karol - 721 p. - Metalowcy

5. Nowak Janusz - 715 p. - Max-Pol

6. Wasielak Robert - 692 p. - Gabi-

Plast

7. Swat Krystian - 683 p. - Metalow-

cy

8. Ratajczak Maciej - 626 p. - Meta-

lowcy

9. Bielawny Waldemar - 575 p. -

Max-Pol

10. Zaleśny Paweł - 487 p. - Meta-

lowcy

Klasyfikacja drużynowa

1. Piwniczanka - 1068,5 p.

2. Max-Pol - 1002,5 p.

3. Metalowcy - 870 p.

4. Gabi-Plast - 854 p.

5. Drukarnia Scorpion - 480 p.

6. TG Sokół - 336 p.

7. LZS Bożacin - 120 p.

(mm)

drów z 1993roku o ponad 3 se-
kundy (3:57,41). Dwóch naszych
najsilniejszych zawodników, w
tym Konrad, kończyło sztafetę z
czasem 3:54,01. Konrad swoją
zmianę przepłynął z czasem
0:58,89. Warto wiedzieć, że Kon-
rad był najmłodszym zawodni-
kiem w sztafecie.

W zawodach brały udział eki-
py państw: Rosji, Łotwy i Biało-
rusi. Konrad rewelacyjnie rów-
nież spisał się w swoich wyści-
gach indywidualnych, zdobywa-

jąc 4 złote medale w konkuren-
cjach: 50 m dow, 50 m delfinem,
100 m dow. i 100 m delfinem.
Ustanowił przy tym swój 10. re-
kord Polski niesłyszących, tu
m.in. na 50m delfinem z czasem
0:30,43. Przypomnijmy Powroź-
nik w samym listopadzie trzy-
krotnie poprawił wynik na 100 m
stylem dowolnym: w Sochacze-
wie 1:02.04, tydzień później w
Kaliszu 0:59,61 i dzień później,
20 listopada, w Śremie - 0:58,88.

Agnieszka Rozum

Miko³ajkowy turniej
Miko³ajkowy Turniej Minisiatkówki Ch³opców o Puchar Burmistrza Kro-
toszyna rozegrano 3 grudnia w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.

Zespoły dwuosobowe

1.UKS Kaniasiatka Gostyń I
2.UKS Polon Kotoszyn II

3.UKS Piątka Turek I
4.SP 18 Kalisz II
Zespoły trzyosobowe
1. UKS Kaniasiatka Gostyń I
2. UKS Polon Krotoszyn II
3. UKS Polon Krotoszyn I
4. SP 18 Kalisz I
Skład UKS Polon Krotoszyn:
- „dwójki”: Kacper Łęgowski,
Patryk Brajer, Mateusz Domaga-
ła, Oliwier Kuszaj, Bartosz Cie-
ślak, Szymon Bukowy, trener
Łukasz Rak.
- „trójki”: Tomasz Kurek, Szy-
mon Zdziebkowski, Szymon Ku-
bicki, Dominik Piwowar, Fabian
Piechocki, Mateusz Grobelny,
Oskar Staszewski, Kacper Pin-
kowski, trener Maciej Parczyń-
ski.                                         (sław)

Konrad dwukrotnym mistrzem Europy

Mistrz motocyklowy z Krotoszyna
krotoszyńskiego motocyklisty.
Nie ukrywał, że celem wizyty
było nie tylko pochwalenie się
wynikami sportowymi, ale także
poszukiwanie sponsorów, którzy
byliby gotowi zainwestować w
dynamicznie rozwijającą się ka-
rierę Artura. Wyścigi motocyklo-
we to kosztowny sport, dlatego
sportowcy muszą nieustannie
zabiegać o zabezpieczenie finan-
sowe.

Ponieważ samorząd nie ma
możliwości sponsorowania moto-
cyklisty, burmistrz Jokś zaprosił
obecnych gości do udziału w no-
worocznym spotkaniu z kroto-
szyńskimi przedsiębiorcami.
Bezpośredni kontakt z wieloma
przedstawicielami lokalnego biz-
nesu ułatwi im rozmowy na te-
maty finansowe.                  (eliz)

Spartakiada podsumowana
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