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W rozegranych w Krotoszynie Mistrzostwach Polski Strongman w parach wzi¹³
udzia³ znany w Polsce i na œwiecie si³acz
Mariusz Pudzianowski.

Œwiêto Pu³ku - raport mundurowych

Losowanie
drewna

Msza miała oprawę specjalną z racji obchodzonego
tego dnia w Krotoszynie Święta Pułku - wzięła w niej udział
orkiestra Śląskiego Okręgu
Wojskowego. Muzykanci ubarwili spotkanie liturgiczne, grając w kościele dwa utwory: na
początku wykonali Mazurka
Dąbrowskiego, na końcu Boże, coś Polskę.
Mszę poprzedził przegląd umundurowanych pieszych i zmotoryzowanych grup
rekonstrukcyjnych na Małym
Rynku. Honorowymi gośćmi
uroczystości byli kombatanci

kampanii wrześniowej, żołnierze
56 PPW, podporucznicy rezerwy:
Ignacy Wachowiak ze Zdun i Józef Szwałek z Góreczek.
Raport dowódcy grup przy
dźwiękach marsza pułkowego
odebrał Franciszek Marszałek,
zastępca burmistrza Krotoszyna. O randze obchodów pułkowego święta mówił dr historii
Edward Jokiel.
Po mszy orkiestra wraz z
mundurowymi uczestnikami
święta przemaszerowała na stadion miejski, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

W niedzielê 6 wrzeœnia o godz. 12.30 w koœciele pw. œœ. Piotra i Paw³a odby³a siê uroczysta msza œw. w intencji ¯o³nierzy 56 PP Wlkp.

Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, że w
dniu 29 września o godz.
12.00 w sali nr 41 zostanie przeprowadzone losowanie wśród osób zainteresowanych zakupem drewna opałowego
pochodzącego z wiatrołomów. Każda wylosowana osoba będzie miała
przydzielone do 2 mp
drewna opałowego. W losowaniu mogą brać
udział tylko te osoby,
które wcześniej zapisały się na listę.
(akwia)
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Mistrzostwa strongman na stadionie

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
24 wrzeœnia o godz. 11.00 w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej
odbêdzie siê konferencja naukowa
„Senior z inicjatyw¹ 2009” pod
has³em „Zdrowa ¿ywnoœæ - d³u¿sze ¿ycie”. Dzieñ póŸniej w sali kina
Przedwioœnie o godz. 10.00 rozpocznie siê V Przegl¹d Twórczoœci
Artystycznej „Senior z inicjatyw¹”.

30 wrzeœnia o godz. 16.00 w sali
sesyjnej Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas spotkania rajcy zapoznaj¹ siê z informacj¹ o wykonaniu bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze. Wœród tematów uchwa³,
nad którymi bêd¹ dyskutowaæ,
znajduje siê miêdzy innymi: bezprzetargowa sprzeda¿ gruntu przy
ul. Rawickiej, rozliczanie dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkó³
i przedszkoli, regulamin pomocy
materialnej dla uczniów zamieszka³ych na terenie naszej gminy.
Galeria Refektarz, Zwi¹zek Gmin
Zlewni Górnej Baryczy oraz autor
zdjêæ Mateusz Matysiak zapraszaj¹
na wystawê fotografii pt. „Pomiêdzy lasy, groble i szuwary”. Wystawa bêdzie czynna do 9 paŸdziernika.
Do 31 paŸdziernika czynne s¹ w
Muzeum Regionalnym dwie wystawy tematycznie zwi¹zane z wojn¹:
„Najdzielniejszy z dzielnych... 56
Pu³k Piechoty Wielkopolskiej w
wojnie obronnej Polski we wrzeœniu 1939” oraz „Z pól bitewnych
II wojny œwiatowej”.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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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 35 84
(62) 725 44 56

W sobotê 12 wrzeœnia na krotoszyñskim stadionie odby³y
siê Mistrzostwa Polski Strongman w parach.

fot. Izabela Bartoœ (x4)

25 wrzeœnia o godz. 14.00 na boisku sportowym Szko³y Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 odbêdzie siê osiedlowy turniej pi³ki no¿nej dla dziewcz¹t i ch³opców ze
szko³y podstawowej. Zapisy przyjmuj¹ nauczyciele wychowania fizycznego z SP8. Uczestników i kibiców zaprasza na turniej Rada
Osiedla nr 5.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

www.is.krotoszyn.pl

Si³acze chwilê po wrêczeniu pucharów

Impreza rozpoczęła się o godz.
15.00 i wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców - mistrzostwa obserwowało kilka tysięcy
osób. Jak należało się spodziewać,
zawody wygrał Mariusz Pudzianowski w parze z Januszem Kułagą.
Drugie miejsce zajęli: Grzegorz

Szymański i Tomasz Żocholl, trzecie: Mateusz Baron i Rafał Kobylarz. Na czwartej pozycji uplasowali się Tomasz Kowal i Jarosław Nowacki. Ostatnie miejsce przypadło
reprezentantowi Krotoszyna Kryspinowi Rozumowi w parze z
Krzysztofem Radzikowskim.
(eliz)

Krotoszyn z Okras¹ – impreza do chrzanu
Nazwa imprezy wypad³a przypadkowo. Pierwotnie trzy lata temu mia³ byæ zaproszony do
Krotoszyna Robert Mak³owicz, jednak z wielu
wzglêdów nie dosz³o do tego.
Wtedy dostępny był dla nas
właśnie Karol Okrasa i jak się
okazało, był to strzał w dziesiątkę. Jest ogromnie sympatycznym człowiekiem, który kompletnie nie kojarzy się z gwiazdorstwem – o czym z pewnością
wielu krotoszynian się przekonało. Poza tym jest świetnym
showmanem i co najważniejsze
doskonałym kucharzem. Dawno
temu skończył technikum gastronomiczne, a dopiero później
studia – technologię żywienia.
Mówi zawsze, że najważniejsze
było jednak technikum i poznanie kuchni od strony praktycznej. Wszyscy widzowie imprezy
dokładnie widzieli na telebimie,
z jaką precyzją, znawstwem i
prędkością dobiera się swoimi
nożami do kolejnych produktów.
Każde warzywo, owoc, rodzaj
mięsa wymaga innego sposobu

krojenia. W tej umiejętności kucharskiej jest z pewnością najlepszy w kraju. W tej chwili jest
wolnym strzelcem, ale jeszcze
nie tak dawno był szefem kuchni najsłynniejszego w Warszawie
hotelu Bristol na Krakowskim
Przedmieściu. Z resztą z tą jego
pracą związany jest krotoszyński epizod, gdy krotoszynianin –
pan Artur Luźny, czekając na
przyjęcie swojego syna do szpitala, postanowił odwiedzić znajomego pana Karola. Nie dość, że
wpuszczono go wraz z synem do
Bristolu, to obydwaj dostali wykwintne potrawy z restauracyjnej kuchni, a na dodatek odwieziono ich z hotelu prosto do szpitala. A wszystko za sprawą hasła: „My z Krotoszyna”.
Jeśli chodzi o współpracę z
Krotoszynem, to jesteśmy pewni, że impreza kulinarna z Karo-

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja
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fot. Monika Menzfeld-Czubak (x4)

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

lem na stałe zagościła w kalendarzu imprez naszego miasta,
choćby dlatego, że impreza z
Okrasą, to supernazwa – bo krasa to synonim ozdoby lub okraszenia słoninką lub innym tłuszczem. Ciąg dalszy współpracy
zapowiada się znakomicie, ponieważ najprawdopodobniej już
w październiku będą realizowane dwa odcinki programu telewizyjnego Karola na Ziemi Krotoszyńskiej. Jeden odcinek w stolicy powiatu, gdzie planem będzie uliczka Klasztorna z widokiem na wieżę naszego ratusza.
Zaproszone będą panie z Sulmierzyc i Rozdrażewa ze swoimi
potrawami. Drugi odcinek będzie realizowany na wsi, w Rosz-

kach, gdzie jak wszyscy wiedzą,
są największe lasy naszej gminy i jak można się domyślić, będą
potrawy z grzybów i… dziczyzny! I w taki sposób nasze miasto będzie miało niesamowitą
promocję i to… za darmo. Co
ważne – tylko dlatego, że tutaj
po prostu dobrze gotują, a ludzie
są sympatyczni i otwarci!
Jedzenie to jedna z największych przyjemności w życiu – to
nie tylko obowiązek. O tym przekonali się wszyscy, którzy w tym
roku zagościli na Imprezie do
Chrzanu – Krotoszyn z Okrasą.
Do zobaczenia za rok, już z pewnością na krotoszyńskim, pięknym Rynku!
Wojciech Szuniewicz

www.is.krotoszyn.pl
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Rozmowy o obwodnicy

Rusza wielka
inwestycja

W œrodê 2 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim na
zaproszenie burmistrza Juliana Joksia spotkali
siê przedstawiciele starostw powiatowych w
Krotoszynie i Miliczu oraz gmin Krotoszyna,
Zdun i Cieszkowa.

11 wrzeœnia burmistrz Julian Jokœ goœci³ w
swoim gabinecie dziennikarzy lokalnej prasy w
zwi¹zku z rozpoczêciem du¿ej inwestycji komunalnej.
nie tego zadania.
Do inwestycji samorząd Krotoszyna przystąpi w tym roku,
ogłaszając przetargi - pierwszy
na inspektora nadzoru, kolejny na wykonawstwo. - Liczymy na
to, że zaangażują się w to lokalne firmy, ale to się wszystko rozstrzygnie na papierze, podczas
przetargu - odpowiedział burmistrz na jedno z pytań dziennikarzy podczas konferencji. (eliz)

Cały czas realizowana jest
sprawa monitoringu w mieście.
W październiku ubiegłego roku
podpisano porozumienie na ten
temat między Urzędem Miejskim
w Krotoszynie, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim w
Koźminie Wlkp. oraz Komendą
Powiatowa Policji w Krotoszynie.
Zgodnie z tą umową gmina zajęła się kwestią dokumentacji oraz
budowy I etapu sieci. Ustalono, że
powiat przekaże na opracowanie
projektu technicznego 120 tys. zł,
zaś Koźmin Wlkp. 300 tys. zł na
realizację prac budowlanych w
swoim rejonie.
W bieżącym roku przedsiębiorstwo informatyczne - firma
SIROCCO opracowała koncepcję
dla monitoringu wizyjnego dla
obu miast za kwotę 12.200 zł. W
połowie lipca br. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum firm Konwerga i Link, obie to poznańskie spół-

ki z o.o. Ich zadaniem było opracowanie dokumentacji technicznej na całe zadanie w Krotoszynie i Koźminie Wlkp. oraz wykonanie zadań pierwszego etapu
prac, na co firma ma czas do końca listopada 2009. Obecnie prowadzone są prace związane z
układaniem sieci światłowodowej na terenie Krotoszyna.
Zgodnie z ustaleniami w Krotoszynie kamery zostaną zamontowane w Rynku (trzy kamery), na
placu Jana Pawła II, na Małym
Rynku, na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. Sienkiewicza, w
parku im. Wojska Polskiego - przy
Szkole Podstawowej nr 4 i na placu zabaw. Punkty podglądu kamer zostaną zlokalizowane w
budynku Komendy Powiatowej
Policji oraz Straży Miejskiej.
Wartość prac I etapu wyceniono na 491.835 zł brutto w Krotoszynie i 271.653 zł brutto w Koźminie Wlkp.
(ww, mm)

Osoby, które zarejestrowa³y firmê
przed 1 stycznia 2008r., maj¹ obowi¹zek do koñca 2009r. dokonaæ
zmiany wpisu przedmiotu dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi kodami PKD z 2007r.
(Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci).
Dotychczasowa PKD obowi¹zywaæ
bêdzie tylko do koñca 2009r. Obowi¹zek taki nak³ada Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 grudnia
2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD).
Gmina og³osi³a przetarg na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011
zajêæ z rytmiki dla przedszkolaków
na terenie gminy Krotoszyn w ramach projektu „Edukacja przedszkolna na dobry pocz¹tek”. Zakres
zamówienia obejmuje przeprowadzenie w latach szkolnych 2009/
2010 i 2010/2011 zajêæ z rytmiki
dla 455 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat w
wymiarze 760 godzin zegarowych.
Zajêcia nale¿y przeprowadziæ w
przedszkolach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 w
Krotoszynie oraz oddziale przedszkola nr 7 w Bo¿acinie w nastêpuj¹cym wymiarze : 152 godziny w
roku 2009, 380 godzin w roku 2010
i 228 godzin w roku 2011. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ oferty do
24 wrzeœnia, do godz. 8.30 w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie.

Zap³aæ za
alkohol
Przypominamy, że do końca
września należy uiścić trzecią
ratę opłaty za koncesję na sprzedaż i podawanie alkoholu. Po
wpłaceniu pieniędzy w kasie
Urzędu (pok. 26) należy zgłosić
się z dowodem wpłaty do Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej
(pok. 46).

Gimnazjaliœci w urzêdzie
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Czwórka” jest
jedną z 75 szkół w Polsce i jedynym gimnazjum w powiecie krotoszyńskim realizującym projekt.
W najbliższym czasie ucznio-

W poniedzia³ek 14
wrzeœnia krotoszyñski
Urz¹d Miejski odwiedzi³a kilkunastoosobowa grupa uczniów z
Gimnazjum nr 4 wraz z
opiekunami.
Gimnazjaliści spotkali się z
burmistrzem Krotoszyna Julianem Joksiem i zastępcą Ryszardem Czuszke. Przy okazji
uczniowie zwiedzili również
urząd. Zainteresowanie urzędem i tematyką samorządową
grupy gimnazjalistów z czwórki
wynika z udziału szkoły w projekcie e-szkoła Wielkopolska.
Projekt prowadzony jest przez
Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej i współfinansowany przez Unię Europejską

wie odwiedzą urząd ponownie.
Tym razem spotkają się z Zofią
Jamką, przewodniczącą Rady
Miejskiej, będą też przysłuchiwać się obradom krotoszyńskich
radnych podczas najbliższej sesji.
(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Burmistrz Julian Jokœ i Przemys³aw Gonera, dyrektor WFOŒiGW

ślili udział stron porozumienia
w kosztach sporządzenia dokumentacji, które wyniosą około
600 tys. zł. Miasto i Gmina Krotoszyn sfinansuje to opracowanie w 1/3, pozostałe jednostki
samorządowe w 1/6. Ustalono
również, że zamawiającym
opracowanie będzie Miasto i
Gmina Krotoszyn, uzgodniono
skład osobowy zespołu roboczego.
(daw, mm)

Prace nad monitoringiem

fot. S³awomir Horyza

Tematem spotkania był projekt inwestycyjny pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krotoszyn - etap II”.
Kilka dni wcześniej, 8 września
burmistrz w imieniu Miasta i
Gminy Krotoszyn podpisał umowę z Przemysławem Gonerą, reprezentującym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowa-

Tematem spotkania było
określenie finansowego oraz
merytorycznego udziału stron
w zleceniu opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy
Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa,
w ciągu drogi krajowej nr 15. W
czasie spotkania ustalono
wstępny projekt porozumienia
w tej sprawie. Uczestnicy okre-

Krótko
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Œwiêto Pu³ku 2009
Bitwa
Wernisa¿ w muzeum
Pułkowa wystawa została
przygotowana z materiałów
gromadzonych w krotoszyńskim muzeum, wojenna powstała głównie w oparciu o
zbiory dwóch grup historycznych: ostrowskiej i zaprzyjaźnionej z nią międzynarodowej.
Autorem aranżacji jest Bartek
Lisiak, szef Ostrowskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznych.
Gośćmi muzeum byli tego dnia:
młodzież szkolna, nauczyciele

Œwiêto Pu³ku, inscenizacja bitwy z wrzeœnia
1939 roku, nawi¹zanie do udzia³u pu³ku w
bitwie nad Bzur¹.

historii i inni mieszkańcy Krotoszyna
zainteresowani
wiedzą o przeszłości. Jak
żywe eksponaty wyglądali pośród nich umundurowani
członkowie grup historycznych rekonstrukcyjnych, które następnego dnia brały
udział w inscenizowanych rozgrywkach bitewnych w plenerze.
Wystawy można oglądać do
końca października.
(eliz)

Niedziela 6 wrzeœnia by³a drugim dniem obchodów Œwiêta Pu³ku w Krotoszynie. O godz. 12.30 w koœciele pod wezwaniem œœ. Piotra i Paw³a odby³a siê
msza w intencji ¯o³nierzy 56 PP Wlkp. podczas której zagra³a orkiestra Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na stadion miejski, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Licznie zgromadzeni mieszkañcy miasta mieli okazjê wys³uchaæ koncertu orkiestry Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Chwilê póŸniej na ³¹ce obok stadionu rozpoczê³a siê inscenizacja bitwy z
wrzeœnia 1939 roku - nawi¹zuj¹ca do udzia³u ¿o³nierzy pu³ku w bitwie nad Bzur¹. W
inscenizacji wziê³o udzia³ oko³o 150 osób z kilku grup rekonstrukcyjnych.
Pada³y strza³y, co chwilê rozlega³ siê odg³os wybuchów, s³ychaæ by³o jêki rannych. Organizatorzy imprezy zadbali o komentarz historyków na temat przebiegu
walk. Widzowie z du¿ym zainteresowaniem œledzili przebieg bitwy, chêtnie fotografowali rozgrywaj¹ce siê na ich oczach sceny. Na zakoñczenie gromkimi brawami
nagrodzono uczestników inscenizacji. Tu¿ przy wyjœciu na zziêbniêtych obserwatorów i walecznych ¿o³nierzy czeka³a wojskowa grochówka.
(mm)

fot. Izabela Bartoœ

5 września o godz. 17.00 w
Muzeum Regionalnym odbył
się wernisaż dwóch wystaw historycznych, będący częścią
sobotnio-niedzielnego Święta
Pułku.
Do oglądania obu ekspozycji zaprosiła zwiedzających kustosz Helena Kasperska.
Pierwsza z wystaw nosi nazwę
„Z pól bitewnych II wojny światowej”, składają się na nią
mundury armii polskiej
(1939r.), wojsk niemieckich
(1939 - 45), wojsk alianckich
(1943-45) oraz fragmenty autentycznego wyposażenia żołnierskiego, oryginalnych pojazdów i inne pamiątki tego czasu. Ze szczególnym zainteresowaniem zwiedzających spotkała się inscenizacja fragmentu
panoramy pobojowiska frontu
zachodnioego z lat 1944-45.
Druga wystawa, zapewne
bliższa sercu krotoszynian, pt.
„Najdzielniejszy z dzielnych”
opowiada o wrześniowych losach żołnierzy 56 Pułku Piechoty, stacjonującego w międzywojniu w naszym mieście.

Apel na cmentarzu
Stañcie do apelu! - wzywa³ w sobotni wieczór prowadz¹cy apel poleg³ych Edward Jokiel.
zanke złozono również pod krzy(mm)
żem Katyńskim.
fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

uczyciel krotoszyńskiego I LO.
Po apelu, złożono wiązanki
kwiatów pod pomnikiem 56 Pułku
Piechoty Wlkp.oraz na grobach:
pułkownika Wojciecha Tyczyńskiego, dowódcy pułku, majora Edmunda Kabzy, dowódcy I batalionu pułku, majora Władysława Grocholi,
dowódcy III batalionu pułku. Wią-

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

O godz. 19.00 w sobotę w kwaterze wojskowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Raszkowskiej
odbył się apel poległych żołnierzy
56 Pułku Piechoty Wlkp.
W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich, delegacje.
Stawiły sie grupy rekonstrukcji
historycznej, zgromadzili się również mieszkańcy Krotoszyna.
Helena Kasperska, kustosz
krotoszyńskiego muzeum, powitała przybyłą na uroczystość Patricję Kabzę, mieszkająca w Kanadzie wdowę po żołnierzu PSZ na
Zachodzie Przemysławie Kabzie,
synową majora Edmuda Kabzy,
oficera 56 Pułku Piechoty Wlkp.,
uczestnika kampanii wrześniowej
1939r.
Historię pułku przypomniał zebranym Antoni Korsak, historyk.
Ksiądz Adam Modliński, proboszcz
parafii farnej, odmówił modlitwę
za poległych Apel poległych przeprowadził Edward Jokiel (na zdjęciu) , doktor historii, radny, na-

W inscenizacji bitwy wg scenariusza Dariusza Roszaka (Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”) wziê³o udzia³ 11 grup rekonstrukcji historycznej (GRH):
Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”,
GRH 7 Dywizjonu Artylerii Konnej (Poznañ),
Poznañska GRH «Warta”,
Wielkopolska Grupa Mi³oœników Historii „Wiarus”,
Grupa Rekonstrukcyjna „Salamandra”,
Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty (Nowy Tomyœl),
Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych,
International Military Historical Association,
GRH „¯elazny Orze³”,
Grupa „Pancerni 39”
Muzealna GRH im. 56 P.P. Wlkp. (Krotoszyn),
W rolê dowódcy 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. p³k. Wojciecha Tyczyñskiego wcieli³
siê Wies³aw Napiera³a - prezes Wronieckiego Towarzystwa Historycznego
„Historica”, które odpowiada³o za ca³okszta³t inscenizacji.
(helka)
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