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fot. Izabela Bartoœ

91 lat temu, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekaza³a w³adzê
wojskow¹ (bêd¹c¹ czêœci¹ zwierzchniej w³adzy pañstwowej) Józefowi Pi³sudskiemu. Pi³sudski zosta³ Naczelnym Dowódc¹ Wojsk Polskich. Tego dnia,
po jego pertraktacjach z Centraln¹ Rad¹ ¯o³niersk¹, wojska niemieckie zaczê³y siê wycofywaæ z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono równie¿
niemiecki garnizon stacjonuj¹cy w Warszawie... O obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci w Krotoszynie piszemy na s. 3

„Ceramik”
w Warszawie

Gotowanie na ekranie
17 października Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach gościło ekipę telewizji, która nagrywała kolejny odcinek kulinarnego programu „Kuchnia z Okrasą”.
Zaprzyjaźniony już z Krotoszynem Karol Okrasa gotował wraz z roszkowiankami regionalne potrawy. A gospodynie
z Bożacina zaprezentowały dodatkowo
gościowi przygotowywanie smażonego
sera.
Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej,
efekty przedsięwzięcia będziemy oglądać
21 listopada na małym ekranie. Obok
Okrasy i gospodyń w roli głównej zobaczymy: roladę z młodego jelenia, kluchy
na łachu, modrą kapustę i bożaciński ser.
Zapraszamy.
(eliz)

fot. Adam Augustyniak

Uwaga - 21 listopada godz. 8.20, program TVP1 - na ekranie gotuj¹ podkrotoszyñskie gospodynie wraz z Karolem Okras¹.

W dniach 6 - 7 listopada
odbył się w Warszawie „Międzynarodowy Turniej Seniorów”- w zapasach stylu wolnym.
W zawodach brało udział
18 klubów i 4 z zagranicy. Ceramik Krotoszyn wystawił 7 zawodników, zdobywając dwa
medale.
Klasyfikacja indywidualna
Kategoria 120 kg,
I miejsce – Dariusz Filipczak
Kategoria 84 kg,
III miejsce – Adam Filipczak
Klasyfikacja
drużynowa
I miejsce – Ukraina
II miejsce – Gwardia Warszawa
III miejsce – Ceramik Krotoszyn
(rafpat)
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Mój dzielnicowy

23 listopada o godz. 15.30 w
bibliotece odbêdzie siê kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki. Tym razem klubowicze
bêd¹ omawiaæ ksi¹¿kê Clifforda Chase „Oskar¿ony Pluszowy M.”
Do 30 listopada na adres Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury
nadsy³aæ mo¿na utwory na
konkurs „Autoportret jesienny”. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi 15 stycznia 2010 r.
Wrêczenie nagród oraz spotkanie dla laureatów organizatorzy planuj¹ w lutym 2010 r.
Szczegó³owych informacji
zwi¹zanych z konkursem
udziela Bata Ulbrych (tel. 062
725-42-78 lub kom. 509 282
972.
4 grudnia jest ostatnim dniem,
w którym krotoszyñskie Muzeum Regionalne przyjmuje
szopki na konkurs, którego jest
organizatorem. Wiêcej informacji - tel. 062 722 61 47.
Do 6 grudnia w galerii „Refektarz” ogl¹daæ mo¿na wystawê
prac Marca Chagalla.
Do 10 grudnia w holu Muzeum
Regionalnego mo¿na ogl¹daæ
wystawê pokonkursow¹ „Polskie Symbole Narodowe”.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

warowa, Urbanowiczówny, Umiñskiego,
Wojciechowskiego, Wyspiañskiego, Wieniawskiego, Wierzbiêty, ¯urawia, ¯abia.
Dzielnicowy Kozupa przyjmuje interesantów w pokoju nr 112, tel. kontaktowy :
725-52-43.

fot. KPP

Od 15 listopada w Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê fotografii Paw³a Jêdrzejczaka „Czas odnaleziony. Rodzina Bajerleinów”.

W ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy nast¹pi³a zmiana w rewirze krotoszyñskich
dzielnicowych. W Dzielnicy nr 3 m³. asp.
S³awomira Tomzê zast¹pi³ sier¿. Jaros³aw
Kozupa. Na miejsce aspiranta Norberta
Jankowskiego z Dzielnicy nr 6 przyszed³
starszy posterunkowy Marcin Jagielski.

fot. KPP

19 listopada w godz. od 10.00
do 17.00 dyrekcja Zespo³u
Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie zaprasza zainteresowanych
na Drzwi Otwarte.

Inauguracja kulturalna

sier¿. Jaros³aw Kozupa
29 lat, ¿ona Hanna, hobby - motoryzacja

st. post. Marcin Jagielski
26 lat , kawaler, hobby - sport

Dzielnica nr 3 obejmuje ulice: Agrestowa, Akacjowa, Boya-¯eleñskiego, Che³moñskiego, Ch³apowskiego, Chopina,
Czereœniowa, Dworcowa, Dworzec PKP,
Dworzec PKS, Fabryczna, Ga³eckiego,
Gronowa, Grudzielskiego, Jagie³³y, Jarzêbinowa, Jab³oniowa, Jod³owa, Krotoskiego, Kossaka, Kar³owicza, Kolberga, Kurpiñskego, Karowa, Kopieczki, £anowa,
Morelowa, Matejki, Moniuszki, Miodowa,
Madaliñskiego, Malinowa, Nabzdyka,
Ogrodowa, Osadnicza, Owocowa, Porzeczkowa, Pawia, Pó³wiejska, Poziomkowa, Ptasia, Paderewskiego, Rataja, Rybia, Rozdra¿ewskich, Sadowa, Spokojna.,
Wita Stwosza, Samulskiego, Œciegiennego, Szymanowskiego, Szosa Benicka, To-

Dzielnica nr 6 obejmuje ulice: aleja Powstañców Wielkopolskich, Chwaliszewska, Domki Farne, Do¿ynkowa, Farna, Go³êbia, Grzegorzewska, G³owackiego, Gorzupska, Kaliska, Kaszarska, Kwiatowa,
Kamienna, Liliowa, Ludowa, Makowa,
Modra, Ostrowska, Promenada, Piekarska, Polna, Pszenna, Plac Szkolny, Piaskowa, Robotnicza, Rolnicza, Stawna,
Szkolna, Sosnowa, Sulmierzycka, Sportowa, Spartañska, Œw. Antoniego, Witosa, Wrzosowa, Zmys³owska, ¯niwna.
Dzielnicowy Jagielski przyjmuje interesantów w pokoju 113
telefon kontaktowy: 725-52-41

Dyskusje klubowe
Rury to debiutancki zbiór opowiadañ Kereta, izraelskiego pisarza uznanego za
mistrza krótkiej formy. Autor w genialny sposób ukazuje galeriê ludzkich charakterów,
a ich historie, opisane ¿ywym jêzykiem, zdumiewaj¹ autentycznoœci¹ . Znakiem rozpoznawczym zbioru jest tak¿e swoista przewrotnoœæ jego twórcy. Autor Rur, jak rzadko
który pisarz wspó³czesny, potrafi zaskakiwaæ. W tym celu kieruje siê zasada minimalizmu – czasem starczaj¹ mu zaledwie dwie strony papieru, w których zamyka siê jego
opowieœæ. Klubowiczki zauwa¿y³y u Kereta, ¿e banalne z pozoru zdarzenia przeistaczaj¹ siê w historie niezwyk³e, nie trac¹c przy tym nic ze swej autentycznoœci i zachwycaj¹c czytelników. Niektóre opowiadania nie by³y do koñca zrozumia³e przez klubowiczki, dlatego te¿ by³y dyskusje na temat przekazu g³ównych sentencji i myœli autora.
Nastêpne spotkanie DKK odbêdzie siê 23 listopada 2009r. o godz. 15:30, bêdziemy
Marlena Nabzdyk
omawiaæ ksi¹¿kê Clifforda Chase „Oskar¿ony Pluszowy M.”

fot. Izabela Bartoœ

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
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Nagrodzeni odbieraj¹ gratulacje.

30 października w auli I LO
odbyła się uroczysta inauguracja roku kulturalnego w naszej
gminie. Burmistrz Julian Jokś
podsumował wydarzenia kulturalne minionych dwunastu miesię cy. Potem wręczył nagrody i
statuetki osobom, które w ostatnim czasie przyczyniły się do
rozwoju kultury w Krotoszynie.
Po krótkiej przerwie rozpoczął
się koncert solowy z cyklu In
Regenerationem. Na fortepianie
zagrał Krzysztof Sowiński, wykładowca Akademii Muzycznej
w Poznaniu.
Nagrodzeni
Ewa Bukowska
Krystyna Talaga
Miros³awa Duczmal
Barbara Suliga
Iwona Ka³¹¿na
Klaudia Szubert
Ilona Olejnik
Renata Lewczuk-Adamczak
Helena Kasperska
Alina Kajewska
Józefa Marciniak
Beata Czech
Marianna M³yñska
Ma³gorzat Marsza³ek
Stanis³aw Szel¹gowski
Edward Jokiel

01
36
58
14
51
07
57

Antoni Korsak
Józef Zdunek
Grzegorz Œnieciñski
Wojciech Szuniewicz
Józef Banasiewicz
Maciej Karolewski
Jaros³aw Mizera
Nagroda zbiorowa
Zespó³ „Kobierzanki”
Nagrody rzeczowe
Anna Skrzypczak i Anna Zaj¹czkowska, uczennice Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia w Krotoszynie
Statuetki dla sponsorów kultury
Bank Spó³dzielczy w Krotoszynie diamentowa
Krzysztof Bia³ek, Przemys³aw
Poprawa, firma „Hardbit” - nominacja do z³otej
Hieronim Witek, BlacharstwoDekarstwo - srebrna
Gminna Spó³dzielnia „SCh” nominacja do srebrnej
Maciej Poczta, Zespó³ Muzyczny
„Koral” - br¹zowa
Eugeniusz Grzeœkowiak, firma
Handlowo-Us³ugowa- nominacja do
br¹zowej
Beta i Leszek Nowakowie, Centrum
Ogrodnicze „Domestica” - jw.
Kornelia Kalisz-Piechota, Kwiaciarnia
„Irys”, jw.
(eliz)

Spotkanie z terapeut¹

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

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
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

Krotoszynianin na p³ycie
W paŸdzierniku w studiu Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury nagrana
zosta³a p³yta z felietonami gwarowymi w autorskiej interpretacji Jana Rosika. Tekst zosta³ wzbogacony przyœpiewkami naszych lokalnych zespo³ów ludowych: Biadkowianek, Kobierzanek, Lutogniewiaków i Wró¿ewianek. Przedsiêwziêcie dofinansowa³
Urz¹d Miejski w Krotoszynie.
W grudniu nagranie bêdzie mo¿na kupiæ w ksiêgarni na Rynku. Przewidywana cena wynosi oko³o 20 z³, co
plasuje p³ytê w grupie sympatycznych

i niedrogich upominków gwiazdkowych. Jan Rosik, g³ówny bohater tego
nagrania, jest autorem popularnego
cyklu felietonów „Okrakiem na ryczce”, publikowanych regularnie od
2008 roku w „Rzeczy Krotoszyñskiej”.
To krotoszynianin i emerytowany polonista. Humor i oryginalnoœæ jego
tekstów docenili nie tylko czytelnicy
gazety. Na pocz¹tku przysz³ego roku
planowana jest impreza promuj¹c¹
p³ytê. 12 listopada pana Jana mo¿na
by³o us³yszeæ w Radiu Merkury w audycji na ¿ywo.
(red.)

fot. archiwum

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56

29 paŸdziernika 2009 w Przedszkolu nr 7 z Oddzia³ami Integracyjnymi
mia³o miejsce kolejne z cyklicznych „Spotkañ przy kawie”. Dziêki inicjatywie
Ewy Gumiennej i Alicji Zaj¹czkowskiej rodzice i opiekunowie mieli okazjê poznaæ Nataliê Gruszczyñsk¹, jedynego w naszym okrêgu diagnostê i terapeutê
Integracji Sensorycznej (SI). Na wstêpie pani Natalia omówi³a krótko g³ówne
za³o¿enia metody, któr¹ pracuje. D³u¿ej natomiast zatrzyma³a uwagê przyby³ych na sposobach wykorzystania elementów SI w warunkach domowych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pomoce, które zaproponowa³a. Rodzice, po
raz kolejny, mieli okazjê przekonaæ siê, ¿e do wspierania rozwoju dzieci mo¿na
wykorzystaæ wiele przedmiotów z domu i najbli¿szego otoczenia.
(P7)

www.is.krotoszyn.pl
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Krótko

Œwiêto Niepodleg³oœci w Krotoszynie

Uczestnicy uroczystości:
delegacje organizacji i szkół
oraz przedstawiciele władz
gminy i powiatu, zebrali się o
godz. 18.00 na Rynku. Po podniesieniu flagi państwowej na
Ratuszu wszyscy przemaszerowali w asyście Krotoszyń-

skiej Orkiestry Dętej na plac
Jana Pawła II. Tam, pod pomnikiem Wolności złożone zostały wiązanki kwiatów.
O godz. 18.30 w kościele pw.
śś. Piotra i Pawła odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny. O godz. 19.30 w Muzeum Regionalnym odbyło się
ogłoszenie wyników konkursu
„Polskie symbole narodowe”.
11 listopada w Zdunach
odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości.

W pi¹tek 13 listopada odby³ siê odbiór koñcowy nowo wybudowanego
kompleksu boisk przy Zespole Szkó³ nr
3 w Krotoszynie. Zadanie realizowa³o
Miasto i Gmina Krotoszyn w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012. W
sk³ad kompleksu wchodz¹ miêdzy innymi: boisko pi³karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne
(do koszykówki i pi³ki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowany
zosta³ równie¿ budynek sanitarno-szatniowy. Ca³oœæ jest ogrodzona i oœwietlona. Koszt inwestycji wyniós³ 1 mln 442
tys. z³. Ministerstwo Sportu i Turystyki
dofinansowa³o budowê kwot¹ 333 tys.
z³. Identyczn¹ kwotê gmina otrzyma³a na
ten cel z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. W odbiorze
uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy (konsorcjum firm Krotoszyñskiego
Przedsiêbiorstwa Budowlanego KRODOMEX Sp. z o.o i ³ódzkiej firmy ACTIVA
Longina Witkowskiego) oraz inspektorzy
nadzoru, przedstawiciele u¿ytkownika,
pracownicy urzêdu.

fot. Izabela Bartoœ

10 listopada po po³udniu obchodziliœmy w
Krotoszynie Œwiêto
Niepodleg³oœci.

12 listopada w krotoszyñskim Urzêdzie Miejskim przeprowadzono ponowne losowanie drewna opa³owego pochodz¹cego z wiatro³omów. Wylosowane 25
osób ma mo¿liwoœæ zakupu 2 metrów
przestrzennych drewna opa³owego. Lista osób zosta³a wywieszona na tablicy
og³oszeñ na I piêtrze w budynku Urzêdu
Miejskiego (ul. Ko³³¹taja).

(eliz)

W październiku rozpoczęły się
roboty drogowe na ulicy Ludowej
w Krotoszynie.
Inwestycja obejmuje położenie
kostki betonowej na jezdni o długości 295 i szerokości 6 metrów na
podbudowie z kruszywa łamanego i z obustronnym krawężnikiem.
Kostką są również wykładane
wjazdy do posesji oraz dojścia do
furtek. Odwodnienie ulicy zapewni ściek biegnący przy krawężniku oraz wpusty do istniejącego
kanału deszczowego. Budowana

ulica będzie stanowiła ciąg pieszojezdny. Roboty prowadzone są
stopniowo, aby nie uniemożliwić
mieszkańcom dojazdu i dojścia do
domów. Zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć jeszcze w tym roku, dotrzymanie tego
terminu może jednak utrudnić
pogoda.
Budowa Ludowej będzie kosztowała około 500 tys. złotych, wykonawcą jest firma Brukarstwo i
Handel Włodzimierza Kasprzaka
(eliz)
z Koźmina Wlkp.

Rusza monitoring w Krotoszynie. Pracownicy konsorcjum
poznańskich firm Konwerga Sp.
z o.o. i LinkSp. z o.o. zbliżają się
do końca prac związanych z montażem urządzeń. Punkty podglądu krotoszyńskich kamer są zlokalizowane w budynku Komendy
Powiatowej Policji i Straży Miejskiej. Policjanci i strażnicy widzą
na monitorach obrazy z ośmiu
kamer zamontowanych na terenie miasta. Trzy zainstalowano w
Rynku, pozostałe pozwalają rzucić okiem na Mały Rynek, plac
Jana Pawła II, skrzyżowanie ul.
Piastowskiej z ul. Sienkiewicza,
fragment parku im Wojska Polskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na parkowy plac

zabaw.
Zgodnie z podpisanym w październiku ubiegłego roku porozumieniem Urząd Miejski w Krotoszynie prowadził budowę sieci
monitoringu w Krotoszynie i Koźminie Wlkp. w zakresie dokumentacji technicznej, jak i budowy I
etapu sieci.
Na ukończeniu są prace w
Koźminie Wlkp. Montaż kamer
nastąpi po wykonaniu całości instalacji, tak aby bezpośrednio po
zamontowaniu możliwy był już
podgląd. Koźmińskie kamery zamontowane zostaną: w Rynku, na
ul. Zamkowej oraz na os. Tysiąclecia. Obraz z kamer obserwować
będą policjanci miejscowego posterunku policji.
(mm,wow)

„Roz³¹ka jest naszym losem,
Spotkanie nasz¹ nadziej¹
Pamiêæ o Tobie bêdzie ¿y³a wiecznie”
Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
w dniu 11 listopada 2009 r.

Œp. Józefa Maciejaszka
d³ugoletniego so³tysa Œwinkowa.
Zmar³y, który przez 24 lata pe³ni³ funkcjê so³tysa,
by³ ¿yczliwym i szczerym przyjacielem ludzi,
ca³ym sercem oddanym spo³eczeñstwu Œwinkowa.
Zmar³y d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Rodzinie zmar³ego wyrazy szczerego wspó³czucia
sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna
i pracownicy Urzêdu Miejskiego

Przewodnicz¹ca
i radni Rady Miejskiej

Osoby, które zarejestrowa³y firmê
przed 1 stycznia 2008 r., maj¹ obowi¹zek do koñca 2009 r. dokonaæ zmiany
wpisu przedmiotu dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi kodami
PKD z 2007 r. (Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci). Dotychczasowe PKD obowi¹zywaæ bêdzie tylko do koñca 2009r. Obowi¹zek taki nak³ada Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z 24 grudnia 2007r.

Czipowanie
psów

fot. Wojciech Wierciñski

fot. Izabela Bartoœ

Ludowa ju¿ nie piaskowa Ustawili kamery

Ratusz w plebiscycie
Redaktor naczelny
serwisu naszemiasto.pl
przesłał na ręce burmistrza Juliana Joksia gratulacje z racji udziału
Krotoszyna w regionalnym plebiscycie „Perła
w Koronie 2009”.
Internetowy plebiscyt zorganizowała redakcja serwisu, na wielkopolskie zabytki głosowali internauci - lokalni
wielbiciele piękna i bogactwa naszej ziemi.
Nasz ratusz, reprezentujący Krotoszyn, zdobył 338 głosów.
(eliz)

Przypominamy, ¿e do 14 grudnia br. trwa
akcja elektronicznej identyfikacji psów. W³aœciciele psów zameldowani na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mog¹ zg³aszaæ siê
do ni¿ej wymienionych lecznic weterynaryjnych z dowodem to¿samoœci oraz dokumentem zwierzêcia, metryk¹, ewentualnie rodowodem lub aktualn¹ ksi¹¿eczk¹
szczepieñ celem bezp³atnego zaczipowania
swojego pupila.
1) Gabinet Weterynaryjny „VETINA”, p.
Patrycja Polcyn,
ul. Piastowska 30, 63-700 Krotoszyn, tel.
062 722 08 46, 606 534 983, w
godzinach: pon. – pt. 8.00 – 18.00, sob.
8.00 – 12.00.
2) Us³ugi Weterynaryjne „GALLIVET”, p.
Karol Wlaz³y,
ul. Grudzielskiego 32, 63-700 Krotoszyn,
tel. 606 467 759, 728 458 669, w
godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i
16.00 – 19.00.
3) Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p.
El¿bieta Krzyœków,
ul. Zdunowska 191, 63-700 Krotoszyn,
tel. 062 722 68 37, 662 263 213, w
godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i
15.00 – 17.00.
4) Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p.
Tomasz Grzelski,
ul. Bukówko 19, 63-700 Krotoszyn, tel.
603 136 839,
w godzinach: pon. – pt. 19.00 – 21.00.
Istnieje mo¿liwoœæ telefonicznego
umówienia wizyty. W³aœciciele psów maj¹cych ju¿ wszczepione mikroprocesory
mog¹ siê zg³aszaæ do w/w gabinetów celem bezp³atnego wprowadzenia danych o
swoim czworonogu do bazy danych systemu INDEXEL.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w 2011
roku obowi¹zek elektronicznej identyfikacji psów bêdzie ci¹¿y³ na ka¿dym w³aœcicielu psa.
(wiol)
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Stulatki z Orpiszewa
Czasami spotykaj¹ siê razem. Rzadko, bo trudno siê odwiedzaæ, kiedy nogi s¹ s³abe. Rozmawiaj¹. Niedobrze siê rozmawia, kiedy s³uch nie dopisuje. Milcz¹ i patrz¹ na siebie. Ale swoich twarzy musz¹ siê trochê domyœlaæ, bo oczy ju¿ te¿
nie te same, co kiedyœ...

fot. Izabela Bartoœ (x2)

bardzo zazdrości sąsiadce. Kiedy
rok temu gratulowałam jej z okazji urodzin wspaniałego zdrowia i
długiego życia, jubilatka kilkakrotnie powtarzała z żalem: - A Latuska to sama po wsi biega. Żeby
pani widziała jeszcze, jak!

Pani Marianna nie rusza siê z domu bez laski.

Marianna Latusek, podpierając
się laską zwaną przez nią maćkiem,
wychodzi z domu szybkim krokiem.
Przemierza podwórze, potem kilkadziesiąt metrów brzegiem szosy i
schodzi na polną drogę. Tam idzie
uważniej, wysoko podnosząc nogi,
aby nie zahaczyć butem o nierówności terenu i kępy traw. Kiedy
ścieżka skręca na prawo, kobieta
zbacza z niej trochę, wchodząc w
trawę. - Tu trzeba iść po zielonym,
bo są zawsze duże kałuże - poucza.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pani Marianna słabo
widzi i na dodatek minął jej już 10
krzyżyk. Marianna Latusek z Orpiszewa ma 100 lat.
Jeszcze tylko kilkadziesiąt metrów drogi, wzdłuż zabudowań, parkanów, co bardzo ułatwia poruszanie się sędziwej kobiecie, i pani Ma-

rianna dociera do domu dobrej
znajomej, Franciszki Libchen.
Pani Franciszka bardzo cieszy się
z przyjścia sąsiadki, sama nie dałaby rady wyjść z domu, narzeka
na słabe nogi. Poza tym to chyba
młodsza powinna przyjść z odwiedzinami do starszej - pani Franciszka ma 101 lat...
***
- Latuszyna, a jakżeście dzisiaj
spali? - Franciszka Libchen powtarza zdanie po raz drugi, choć
pytana siedzi tuż obok na fotelu.
Ale Marianna Latusek słabo słyszy. Jeśli chodzi o oczy, to czas potraktował obie panie sprawiedliwie (jeżeli jest w tym jakakolwiek
sprawiedliwość) - mają podobnie
słaby wzrok. Lecz zdrowych nóg i
sił do chodzenia pani Franciszka

***
Rzeczywiście, urodzona 11
sierpnia 1909 roku w Rzemiechowie Marianna Latusek, porusza się
szybko i sprawnie. Czy to zasługa
genów?
Pochodzi z przeciętnej rodziny.
Jej ojciec szybko opuścił rodzinny
dom, bo nie mógł się dogadać z
macochą. Pracował u leśniczego.
Matka mieszkała z rodzicami w
Smoszewie, pracowała u gospodyni. Rodzice spędzili ze sobą szmat
czasu - mama żyła 82 lata, tata 96.
Marianna Latusek miała dwie
siostry i trzech braci. Najmłodszy,
którego ominął udział w wojnie,
zmarł kilka lat temu, mając prawie 100 lat. Dwaj starsi żyli krótko, ale oni byli - jak mówi pani
Marianna - zatruci przez wojnę.
Wrócili z niej schorowani. Jedna
siostra przeżyła 100 lat.
Pani Marianna chodziła do
szkoły w Dzierżanowie. Szczegółów nie pamięta, wydarzenia
sprzed kilkudziesięciu lat zaczynają się zlewać w bryłę wspomnień. - Skończyłam wszystko to,
co należało - określa ogólnie. Od
10 roku życia posyłano ją też na
służbę.

Wizyty Marianny Latusek (pierwsza z lewej) s¹ dla Franciszki Libchen prawdziw¹
przyjemnoœci¹.

Męża poznała na weselu kuzynki w Lipówcu. Miała 26 lat, on 22. Zobaczył mnie i odejść już nie
chciał - powtarza z uśmiechem.
Pobrali się po trzech miesiącach
znajomości i zamieszkali w Lipowcu razem z rodzicami. Pracowali u
innych, majętnych właścicieli ziemi.
Brat męża Latuskowej był policjantem w Wilnie. W maju 1939
roku przyjechał do nich i powiedział, że za pół roku będzie wojna. Trzeba się zabezpieczyć, bo
pieniądze stracą wartość. Za
wspólne oszczędności kupili gospodarkę w Orpiszewie.
Pani Marianna urodziła czterech synów. Najstarszy, Jan, rocznik przedwojenny 1937, został nauczycielem. W 1940 roku przyszedł na świat Piotr, stolarz. Siedem lat później urodził się Stani-

sław, który wyuczył się za ceramika. Najmłodszy, Henryk, z 1954
roku, z zawodu malarz, mieszka
do dziś z żoną Bernadetą wspólnie z matką.
Pani Marianna doczekała się
8 wnuków i 8 prawnuków. Nigdy
nie stosowała żadnych diet, do
dziś odżywia się zwyczajnie, jak
pozostali domownicy. Chodzi spać
około 21.00, wstaje przed godziną
8.00. Ubiera się sama. Wychodzi
na spacery. Nogi ją często same
noszą. Kiedy siedzi długo, zaczynają same przebierać w miejscu...
***
- Latuszyna, a nie odchodźcie
jeszcze - prosi Franciszka Liebchen. - Tak wesoło jest razem. Pośpiewajmy trochę. Będziecie śpieIzabela Bartoś
wać ze mną?...

Krotosz w Górze
Zawodnicy KS „Krotosz” uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci,
uczestnicz¹c 11 listopada w XVI Biegu Niepodleg³oœci w
Górze.
Gośćmi specjalnymi zawodów było dwoje olimpijczyków: Marian Sypniewski, florecista i dwukrotny brązowy medalista
olimpijski (Moskwa 1980, Barcelona 1992),
oraz Dariusz Goździak, pięcioboista, złoty
medalista olimpijski w drużynie z 1992 roku.
Dla ekipy „Krotosza” świąteczny start był
udany.

Wyniki krotoszynian
Szkoły podstawowe, bieg na 500 m
dziewcząt, roczniki 2000 – 2002:
-VII m. Zuzanna Raś, 2001r.

Gimnazja, bieg na 1600 m dziewcząt,
roczniki 1994 – 1996:
- I m. - Borowczyk Dorota, 1995r.
- VI m. - Skrzypczak Anna, 1994r.
- VIII m. - Serafiniak Katarzyna, 1995r.
- X m. - Zembska Kinga, 1994r.
- XIII m. - Jelinowska Renata, 1995r.
Gimnazja, bieg na 1900 m chłopców, roczniki 1994 – 1996:
- I m. - Jarysz Bartosz, 1994r.
- VI m. - Fabisiak Krzysztof – 1995r
Szkoły ponadgimnazjalne, bieg na 1900
m dziewcząt, roczniki 1990 – 1993:
- II m. - Olejniczak Justyna, 1992r.
- IV m. - Serafiniak Eliza, 1993r.
- VII m. - Raś Magdalena, 1991r.
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