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Turniej osiedlowy
Rada Osiedla nr 5 zorganizowała 5 października br. III Osiedlowy Turniej Piłkarski
dla dzieci szkół podstawowych. W turnieju wzięło udział 90 dzieci. Rozgrywki były
prowadzone w grupach wiekowych: klasy III - IV chłopcy; klasy V - VI chłopcy;
klasy IV – VI. dziewczyny. Najlepszym wręczono medale, dyplomy i nagrody rzeczo(red.)
we.

fot. Jacek Kêpa

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Zapalili znicze
2 listopada burmistrz zapalił znicze na grobach zasłużonych mieszkańców Krotoszyna i byłych pracowników krotoszyńskiego samorządu.

fot. archiwum

Teatr w szkole

Ostatnia sesja

28 października odbyła się ostatnia LV sesja Rady
Miejskiej w Krotoszynie w kadencji 2006/2010.

fot. archiwum

KROTOSZYŃSKIEGO

fot. Monika Menzfeld-Czubak

DWUTYGODNIK SAMORZĄDU

25 października uczniowie Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie zaprezentowali spektakl „Świat gazetowych zapisków”, który był zakończeniem projektu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Krotoszynie. „Teatr na
blokowisku”, zaprasza do swego grona młodzież, która
kocha teatr i pragnie występować na scenie.
(g4)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Otwarcie roku kulturalnego

11 listopada - obchody Œwiêta Niepodleg³oœci: godz. 11.30 – ceremonia podniesienia flagi pañstwowej na Ratuszu;
przemarsz uczestników na plac Jana
Paw³a II; z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod
pomnikiem Wolnoœci; godz.12.15 - koœció³ pw. œw. ap. Piotra i Paw³a – msza
œwiêta w intencji Ojczyzny; godz. 13.30
- Muzeum Regionalne im. H. £awniczaka, og³oszenie wyników konkursów: recytatorskiego wierszy i pieœni o tematyce patriotycznej oraz historycznego
„Wojna obronna Polski 1939 i szlak bojowy 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej”.
O godz. 16.00 w kinie – koncert fortepianowy prof. Andrzeja Stefañskiego

26 paŸdziernika w auli Gimnazjum nr 2 odby³a siê uroczystoœæ inauguracji miejskiego roku kulturalnego 2010/2011.
„Zasłużony dla Krotoszyna”. Za
kilka miesięcy orkiestra będzie
obchodzić 55-lecie istnienia.

fot. Jacek Kêpa

11 listopada w Klubie Fabu³a o godz.
19.30 koncert zespo³u ACID DRINKERS.
18 listopada o godz. 17.00 w Muzeum
Regionalnym spotkanie z pracownikami Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Poznañscy archeologowie przedstawi¹ mieszkañcom Krotoszyna efekty wykopalisk prowadzonych w Smoszewie.
19 listopada w kinie „Przedwioœnie” o
godz. 19.00 spektakl ”Teczki”, zaœ 21 listopada o godz. 17.00 „Trash story albo
sztuka (nie)pamiêci”. Bilety na spektakle w cenie 10 z³ do nabycia w KOK.

Spotkanie było też okazją do
pożegnanie Józefa Banasiewicza,
przez 32 lata dyrygenta Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej, oraz
prezesa zarządu orkiestry Kazi-

Do 19 listopada w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej ogl¹daæ mo¿na wystawê prac podopiecznych Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie
„Z pasj¹ w tle”. Prace przygotowane na
wernisa¿ powsta³y w pracowniach witra¿u i sztuki u¿ytkowej, w zwi¹zku z realizacj¹ projektu „Akademia Sukcesu aktywizacja i integracja œrodowiska osób
z problemem choroby psychicznej” wspó³finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

W dniu 20 paŸdziernika w sali reprezentacyjnej
Ratusza odby³a siê uroczystoœæ podsumowania
sezonu sportowego 2009/2010.
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18 listopada o godz. 17.00 w Muzeum
Regionalnym spotkanie z pracownikami Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Poznañscy archeologowie przedstawi¹ mieszkañcom Krotoszyna efekty wykopalisk prowadzonych w Smoszewie.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

mierza Frankowiaka i Kazimierza Bukowskiego, wieloletniego
członka orkiestry. Dwóm pierwszym wymienionym Rada Miejska w roku 2006 przyznała tytuł

Podsumowanie
sezonu
sportowego

Do koñca listopada w Muzeum Regionalnym ogl¹daæ mo¿na wystawê „Jan
Pawe³ II Aposto³ Pokoju” ze zbiorów
Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

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
Stra¿ Po¿arna
Policja
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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.

www.is.krotoszyn.pl

W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele lokalnego samorządu, prezesi klubów sportowych
i innych organizacji działających
w obszarze kultury fizycznej,
sponsorzy, lokalne media oraz najważniejsi uczestnicy uroczystości
tj. zawodnicy, działacze i trenerzy,
którzy przyczynili się do sukcesów
sportowych w sezonie 2009/2010.
Burmistrz Krotoszyna Julian
Jokś w swoim wystąpieniu podsumował miniony sezon sportowy,
podkreślając znaczącą rolę gminy
w rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców

naszej gminy. Pogratulował
wszystkim nagrodzonym i innym, którzy swoimi wynikami
sportowymi i zaangażowaniem
przyczynili się do promocji całego regionu.
W trakcie uroczystości podsumowano również kolejną edycję rankingu aktywności sportowej szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwycięskimi okazały się Szkoła Podstawowa nr 4 i
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie,
które oprócz okazałych pucharów otrzymały w nagrodę sprzęt
sportowy.

Z okazji inauguracji roku
kulturalnego nagrody otrzymali:
Ewa Bukowska, Izabela Brodala, Helena Kasperska, Antoni
Korsak, Arletta Polańska, Grzegorz Polański, Józef Banasiewicz, Wojciech Szuniewicz, Alina Binkofska, Beata Ciesiółka,
Beata Molenda, Stanisław Szelągowski, Michał Chwaliński, Józefa Marciniak , Marianna Młyńska, Małgorzata Marszałek, Beata Czech, Paweł Płócienniczak,
Mariola Krysicka, Grażyna Morawska, Józef Zdunek, Stanisław Szpoper.
Nagrodę zbiorową przyznano
zespołowi „Ekipa z Czerwonego

Dżipa”. Nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w
Krotoszynie: Joanna Pawłowska, Miłosz Gruchalski, Weronika Morawska, Aleksandra
Żmuda.
Za wspieranie kultury podziękowano również sponsorom:
Nadleśnictwu Krotoszyn, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „EWA”, Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie.
Nominację do statuetki diamentowej otrzymała Księgarnia
„Lektorat Plus”, nominację do
statuetki złotej otrzymał pan
Hieronim Witek, właściciel firmy BLACHARSTWO-DEKARSTWO
(red.)

Milion na bezp³atny Internet
100 osób z najbiedniejszych rodzin będzie mogło dołączyć w przyszłym roku do użytkowników Internetu, korzystając z własnego laptopa w domowym zaciszu. W październiku 2009 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu
operacyjnego ”Innowacyjna Gospodarka”, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Celem projektu jest zapewnienie najbiedniejszym mieszkańcom miasta dostępu do Internetu 100 osób zostanie przeszkolonych
komputerowo i dostanie nowy komputer z licencjonowanym oprogramowaniem. Nadajniki zamontowane
na budynkach gminnych, jak: Ratusz, Urząd Miejski, SP 4, muzeum,
Gim. 2, ZS nr 3 oraz na słupach monitoringu miejskiego będą emitowały fale, które zapewnią dostęp do internetu beneficjentom programu
oraz także innym osobom mieszkającym w zasięgu nadawania.
Koszt realizacji całego zadania,
zgodnie ze złożonym wnioskiem,
opiewa na prawie milion zł, z czego
dofinansowanie ze środków unijnych
ma wynieść 850 tys. zł. Koszt rzeczywisty będzie znany po przetargu.
Projekt „Ochrona najbiedniejszych

mieszkańców miasta Krotoszyna
przed wykluczeniem cyfrowym” będzie realizowany w roku 2011.
Listę rodzin, którym wręczone
zostaną laptopy, przygotowują gminni urzędnicy wespół z Powiatowym
Urzędem Pracy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Kryteria doboru, którymi będą się
kierowali:
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i
społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do wsparcia we współpracy ze
szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy
społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
Gmina przygotuje regulamin
użytkowania sieci i zasady korzystania z przekazanego sprzętu.
(ww)

Zmiana godzin
Od listopada biblioteka czynna jest w nowych godzinach.
Dzia³ dla Doros³ych:
Wypo¿yczalnia 10.00 – 19.00
w poniedzia³ki 13.00 – 19.00
w soboty 9.00 – 13.00
Czytelnia 11.00 – 19.00
w poniedzia³ki 13.00 – 19.00
w soboty nieczynna
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Wypo¿yczalnia 10.00 – 18.00
w poniedzia³ki 13.00 – 19.00
w soboty 9.00 – 13.00

Czytelnia 10.00 – 18.00
w poniedzia³ki 13.00 – 18.00
w soboty nieczynna
Gminne Centrum Informacji: 8.00 – 16.00
w poniedzia³ki 13.00 – 16.00
we wtorki 10.00 – 18.00
w soboty 9.00 – 13.00
Administracja: 7.30 – 15.30
w poniedzia³ki 13.00 – 15.30
w soboty nieczynna

www.is.krotoszyn.pl

19, 20 (102, 103)

ZEC sprzedany

Wielowieœ

sała z Zarządem ZEC Sp. z o.o. i
organizacjami związkowymi
działającymi przy ZEC-u pakiet
socjalny. Gwarantuje on wszystkim pracownikom zatrudnionym
w spółce na umowę o pracę stosunek pracy przez rok od dnia
podpisania umowy sprzedaży
udziałów. Po tym okresie Dalkia
nie rozwiąże umowy z pracownikiem, któremu do osiągnięcia
wieku emerytalnego zostało 4
lata lub mniej.
Inwestor zobowiązał się uruchomić program dobrowolnych
odejść nie później niż w ciągu pół
roku od podpisania umowy zbycia udziałów. W ramach progra-

mu pracownikowi, który wyrazi wolę rozwiązania stosunku
pracy, przysługiwać będzie jednorazowa rekompensata w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto pracownicy ZEC-u
otrzymają premię prywatyzacyjną w wysokości 2.000 złotych brutto. Dalkia gwarantuje
odkupienie udziałów od pracowników ZEC w ciągu 3 lat.
Wynagrodzenie zasadnicze w
ZEC w 2011 r. wzrośnie nie
mniej niż o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług.
(anet)

Pierwszym etapem rewitalizacji centrum miasta było kompleksowa przebudowa fontanny
na Rynku w 2008 roku. Kolejnym
jest przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację
nawierzchni ulicy Rynkowej
wraz z zagospodarowaniem zieleni na przyległym terenie. Ulica ta o długości ok. 120 m miała
dotychczas nawierzchnię bitumiczną i chodniki z kostki betonowej. Projekt zakłada zamknięcie ruchu drogowego i utworzenie ciągu pieszego, na którym

posadzone zostaną drzewa i usytuowane ławki. Nawierzchnia
ulicy zostanie wymieniona na
kostkę kamienną z kolorystycznym wyodrębnieniem dwóch pasów ruchu: ciągu pieszo-jezdnego, wyłącznie dla służb komunalnych, mieszkańców ulicy i zaopatrzenia, oraz ciąg spacerowy
z ławkami i zielenią.
Zmiany obejmą także obszar
zieleni przy Muzeum Regionalnym. Skwer oddzieli od ulicy opaska wyłożona otoczakami. W
przestrzeń skweru wprowadzą
nas cztery mostki uformowane z
bloków kamiennych. W centralnej części skweru powstanie pla-

cyk z dodatkowymi miejscami
odpoczynku.
Nowe lampy na Rynkowej
będą miały kształt stylizowanych dwuramiennych słupów z
ładnymi kloszami. Przebudowanej ulicy uroku dodadzą oprawy
ledowe podświetlające drzewa.
Projekt modernizacji opracował architekt Sebastian Stanisławski ze Zdun. Przetarg na
wykonanie robót wygrała firma
Gembiak - Mikstacki z Krotoszyna, która wykona wszystkie prace.. Prace rozpoczną się jeszcze
w tym roku, ich koszt wyniesie
milion złotych.

26 października odbył się
odbiór końcowy zadania
pn.: „Budowa ul. Kościelnej w Wielowsi”. Zakres
robót obejmował między
innymi wybudowanie
jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 173
mb i szerokości 4,5 m oraz
pasa postojowego. Przetarg na wybór wykonawcy
robót został ogłoszony w
lipcu br. Wygrała go firma
„GEMBIAK - MIKSTACKI” Sp.j. z Krotoszyna. Całkowity koszt
(karo)
realizacji inwestycji wyniósł ok. 160 tys. zł.

fot. archiwum

Jerzy WoŸniak, prezes spó³ki Dalkia i Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna w
chwilê po podpisaniu umowy.

Przebudowa w centrum
Już wkrótce ulica Rynkowa
będzie zapraszać nas do spacerów i wypoczynku. Zamknięty
zostanie na niej ruch pojazdów,
zmienione oświetlenie i nawierzchnia, pobliski skwer również zmieni swoje oblicze.
Samorząd gminy do odnowy
centrum miasta przygotowuje
się już od dłuższego czasu. W
2007 r. zlecono opracowanie koncepcji na rewitalizację nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna. Koncepcja nawiązuje
do historii miasta i najstarszych
obiektów, takich jak Ratusz i
pałac Gałeckich, obejmuje też
zagospodarowania terenów.

25 października odbył się
odbiór końcowy inwestycji
pn. „Budowa ulic Akacjowej, Spokojnej i Kościelnej
w Lutogniewie”. Zakres
prac obejmował budowę
jezdni o długości 76,5 mb,
263,0 mb i 123,0 mb z masy
bitumicznej, wjazdy do posesji i elementy odwodnienia. Zadanie realizowała
wyłoniona w drodze przetargu firma Gembiak - Mikstacki sp. j. Inwestycja kosztowała
(daw)
gminę 340 tys. zł.

Biadki
5 listopada odbył się odbiór końcowy ulic Polnej i
Dworcowej w Biadkach.
Drogi te pełnią funkcję typowo lokalną, dojazdową
do posesji oraz pól. Zakres prac obejmował w
obu przypadkach budowę
jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej (ul.
Polna – szer. 4,50 m, dł.
ok.360 m, ul. Dworcowa – szer. 4,50 m, dł. ok.330 m) oraz przebudowę przepustów na zjazdach do posesji i pól. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Roboty prowadziła firma „Gembiak-Mikstacki” sp.j. Koszt inwestycji wyniósł ok. 500.000,00 zł.
(mat)

fot. archiwum

4 października br. Dalkia podpi-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W sprawie zbycia 85% udziałów ZEC Sp. z o.o. w Krotoszynie, stanowiących własność Miasta i Gminy Krotoszyn, wpłynęły dwie oferty: Energetyki Cieplnej Opolszczyzna SA, oraz Dalkii Poznań SA.
W wyniku dokonania oceny
ofert wiążących wybrano jednego oferenta - Dalkię Poznań SA,
której udzielono wyłączności na
negocjacje do 5 listopada br. Rozmowy zakończono 14 października br. parafowaniem projektu
umowy sprzedaży udziałów.
Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Dalkii na nabycie udziałów w ZEC Sp. z o.o. w Krotoszynie - Zespół ds. negocjacji
wybrał inwestora Dalkię Poznań
SA. Burmistrz Krotoszyna zatwierdził wybór, wydając 3 listopada br. Zarządzenie.
Sprzedaż obejmowała 63.350
udziałów, zaoferowana cena wynosiła 109,20 złotych za każdy.
Łącznie wartość udziałów wyniosła 6.917.820 złotych. Jednocześnie inwestor zobowiązał się
ponieść nakłady inwestycyjne w
wysokości nie mniejszej niż 5
mln złotych w okresie 5 lat od
dnia nabycia.

Lutogniew

fot. S³awomir Horyza

8 listopada podpisano umowê sprzeda¿y udzia³ów w Zak³adzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Nowe ulice

„Odszed³eœ tak nagle,
¿e ani uwierzyæ, ani siê pogodziæ”

Z ogromnym ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

(ww, eliz)

TADEUSZA POLOWCZYKA

Certyfikaty na sesji
Podczas sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie w dnu 28 października pan Dariusz Fabianowski, właściciel krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „DAF-MAL”
Usługi Budowlane odebrał certyfikat Wielkopolska Jakość.
Gratulacje i wyróżnienie przekazali panu Fabianowskiemu Jaro-

sław Piszczek z Wielkopolskiego Instytutu Jakości w Poznaniu oraz Zbigniew Romała wiceprezydent Unii Wielkopolan.
Certyfikat przyznano również Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu IMPET pana
Grzegorza Kratowskiego, który nie mógł uczestniczyć w se(mm)
sji.

dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy,
by³ego radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
dzia³acza spo³ecznego i gospodarczego
Rodzinie Zmar³ego wyrazy serdecznego wspó³czucia
sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna,
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie
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Oœwiata, kultura, sport, sprawy spo³eczne
1. Oœwiata

W oddziałach integracyjnych zapewnia się naukę
uczniom zdrowym wspólnie z
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W oddziałach sportowych, które prowadzone są w 4 szkołach podstawowych, uczniowie mają szansę rozwijania swojej sprawności
ruchowej i doskonalenia umiejętności w zakresie takich dyscyplin jak pływanie, piłka nożna, siatkowa czy koszykowa.
Liczba oddziałów w ośmiu
gimnazjach w ostatnich latach
wynosiła około 70. W Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie i Gimnazjum nr 5 w
Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie organizowane są oddziały
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W tych
gimnazjach również prowadzone są oddziały sportowe. Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie dodatkowo prowadzi również organizację oddziałów przysposabiających do pracy zawodowej,
w których uczniowie z trudno-

4

ściami wychowawczymi mają
możliwość ukończenia gimnazjum i zdobycia przygotowania
zawodowego.

podległe gminie: Krotoszyński
Ośrodek Kultury, Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne.

Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja stanowią miejsce pracy dla licznej grupy nauczycieli. Analiza struktury wykształcenia nauczycieli wskazuje na stały wzrost liczby nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim. Najwyższe kwalifikacje posiada 86%
wszystkich zatrudnionych nauczycieli w pełnym wymiarze
czasu pracy. Największą grupę
stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani.

W latach 2007-2010 gmina

W 2007 roku utworzona została placówka doskonalenia
nauczycieli pod nazwą Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Krotoszynie, prowadzona przez Miasto i Gminę
Krotoszyn.
Finansowanie oświaty samorządowej jest podstawowym
czynnikiem określającym możliwości Gminy w realizacji samorządowej polityki oświatowej. Wraz z przejęciem prowadzenia szkół samorząd Krotoszyna otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową
przeznaczoną na ich utrzymanie. Rozbudowa szkół i poprawa warunków, w jakich kształci
się młodzież, dokonuje się jednak w znacznym stopniu dzięki
własnym nakładom finansowym
Miasta i Gminy Krotoszyn. Od
2006 do 2009 roku na inwestycje oświatowe przeznaczono
prawie 14 milionów zł, co oznacza, że rocznie wydawano prawie 3,5 miliona złotych. Szkoły
na swoją działalność pozyskały ponad 4 miliony złotych środków pozabudżetowych. W roku
szkolnym 2009/2010 wdrożony
został nowy system uhonorowania uczniów zdolnych stypendiami Burmistrza Krotoszyna.

2. Kultura
Upowszechnianiem kultury
oraz ochroną dziedzictwa narodowego zajmują się jednostki

Wystawa chiñskich wynalazków by³a przebojem krotoszyñskiego muzeum

udzieliła dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane następujących obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
kościoła farnego w Krotoszynie,
kościoła parafialnego pod wezwaniem świętych Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie oraz kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Trójcy w Lutogniewie.
Dzięki dobrej współpracy
samorządu ze stowarzyszeniami oraz środowiskiem twórców
i animatorów kultury na lokalnym rynku wydawniczym ukazały się kolejne numery „Regionaliów Krotoszyńskich”, drugie
wydanie albumu pocztówek
„Krotoszyn i okolice”, wydawnictwo Szkoły Podstawowej nr
8 pod tytułem „Krotoszyńskie
Smakołyki”, tomik poezji Marii
Giżyckiej-Pietrzak „Refleksje
piórem pisane”, tomik poezji
Mateusza Pospiecha „Rodząc
szczęście”, płyta CD Jana Rosika „Okrakiem na ryczce”, płyta
CD Michała Chwalińskiego „Piosenki dla dzieci i nie tylko...”,
płyta CD z utworami zespołu
„Ekipa z Czerwonego Dżipa”,
folder „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej”
oraz folder wydany z okazji 595-

prezentowania się na szerszym
forum Zespołu Ludowego „Krotoszanie”, Zespołu Muzyki Dawnej „Artifex” oraz Krotoszyń-

skiej Orkiestry Dętej. Znaczne
sukcesy artystyczne odnosiły
również zespoły śpiewacze „Kobierzanki”, „Lutogniewianki”,
„Biadkowianki” oraz „Wróżewianki”.
Do znaczących, organizowanych cyklicznie w naszym mieście imprez należały: Dni Krotoszyna, Krotoszyn Folk Festival, „Krotoszyn z Okrasą”, Spotkania z Kulturą Chrześcijańską „Pozytywne wibracje”,
Ogólnopolski Turniej Poetycki
„Autoportret Jesienny”, Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży o Tematyce
Ekologicznej, Plenery Plastyczne oraz koncerty z cyklu „In Regenerationem”.
Obok tak dużych przedsięwzięć Krotoszyński Ośrodek
Kultury organizuje też koncerty klubowe z zespołami klasyfikowanymi do tzw. offu. Dzięki
co roku organizowanym warsztatom plastycznym powstało
wiele obrazów, grafik, na których oglądamy Krotoszyn.
Wkrótce na placach i skwerach
naszego miasta podziwiać będziemy wykonane w Krotoszynie rzeźby. Krotoszyński Ośrodek Kultury to także nowoczesna sala kinowa, Dyskusyjny
Klub Filmowy im. Z. Kałużyńskiego, galeria „Refektarz”, studio nagrań, różne kluby i sekcje, wśród nich Klub Fotograficzny „Blenda” i Klub Tańca
Towarzyskiego „Fenix”. W 2010
roku w dowód uznania walorów
artystycznych Krotoszyn FOLK
Festiwal był prezentowany na
Międzynarodowych Targach
Muzycznych WOMEX w Kopenhadze na stoisku polskim.
Mimo rozwoju nowocze-

fot. Kasprzak

Spośród 14 szkół podstawowych 5 działa na terenie miasta,
natomiast pozostałych 9 to
szkoły wiejskie. Sześć podstawówek działa łącznie z gimnazjami w zespołach szkół (Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Zespół
Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół nr 3 w
Krotoszynie, Zespół Szkół w
Benicach, Zespół Szkół w Chwaliszewie i Zespół Szkół w Orpiszewie).

Kino bywa czêsto miejscem popisów przedszkolaków i uczniów. Tu: prezentacje
przygotowane na Ogólnopolski Festiwal o Tematyce Ekologicznej

fot. Izabela Bartoœ

W dwóch krotoszyńskich
przedszkolach – Przedszkolu nr
6 przy ul. Sienkiewicza i Przedszkolu nr 7 na oś. Korczaka funkcjonuje 5 takich oddziałów.
Począwszy od roku 2008 w
Przedszkolu nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza prowadzone są również
zajęcia dla dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź
specjalistyczną do uczestnictwa
w terapii z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju.

W czasie minionej kadencji
w Krotoszynie mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych, takich jak występy
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
koncerty Orkiestry Kameralnej
Polskiego Radia „Amadeus” pod
dyrekcją Agnieszki Duczmal,
koncert gwiazd „Pokolenie Jana
Pawła II”, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, spektakle Polskiej Opery Kameralnej, koncert Anny Marii Jopek.
Na estradzie w czasie Dni Krotoszyna koncertowali: zespół
Virgin z Dodą, Myslowitz, Szymon Wydra, Kate Ryan, Gosia
Andrzejewicz, Łzy, Bajm, Big
Cyc, Dżem, Maryla Rodowicz,
Bayer Full. Coraz szersza i bogata wymiana kulturalna Krotoszyna z zaprzyjaźnionymi miastami Europy była okazją do za-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi dziś 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół
podstawowych w tym jedna ze
szkołą filialną i 8 gimnazjów. W
przedszkolach działają ogółem
33 oddziały o zróżnicowanym
czasie pracy. Istotnym elementem organizacji pracy krotoszyńskich przedszkoli są „oddziały integracyjne”, w których
wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

lecia miasta Krotoszyna „Crothoszino Anno Domini 1415”.

Na wystêpy artystyczne w ramach Dni Krotoszyna przybywaj¹ co roku t³umy
wielbicieli muzyki rozrywkowej nie tylko z naszej gminy

www.is.krotoszyn.pl
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tografiach, prezentowały dzieła
malarstwa i rzeźby oraz najnowsze wydarzenia kulturalne.
W latach 2006-2010 zorganizowano ich aż 45. Przeprowadzono ponad 560 lekcji muzealnych
dla 11850 uczestników. Muzeum
zorganizowało bądź współorganizowało 8 konkursów o tematyce historycznej i regionalnej
dla dzieci i młodzieży wszystkich szczebli nauczania. Muzeum odwiedziło ponad 25 tys.
osób. Z przygotowanych przez
muzeum publikacji największa
popularnością cieszy się album
archiwalnych pocztówek „Pozdrowienia z Krotoszyna”.

W czytelniach udostępnianych jest 37 czasopism. Biblioteka posiada w swych zbiorach
i gromadzi na bieżąco dokumenty życia społecznego dotyczące
naszego regionu: publikacje
książkowe, wycinki prasowe,
foldery, broszury, informatory,
plakaty i ogłoszenia. Działalność biblioteki to także spotkania autorskie, konkursy, warsztaty dziennikarskie i poetyckie,
spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, udział w kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”,
współpraca z przedstawicielami
wszystkich środowisk kulturalnych Krotoszyna.

Do ważnych wydarzeń należały dwie edycje, w roku 2008 i
2009, widowiska historycznego
„Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej”. Zbiory muzealiów
liczą dziś blisko 6000 pozycji inwentarzowych. Znacznie powiększyły się też zasoby biblioteki muzealnej, która zawiera
aktualnie blisko 4500 pozycji.
Część z nich od roku 2004 udostępniana jest w Internecie.
Ważnym zadaniem muzeum jest
zachowanie pamiątek przeszłości dla potomnych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat,
dzięki pomocy finansowej samorządu a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wykonano w specjalistycznych
pracowniach konserwację 30
eksponatów, między innymi archiwalnych map i planów Krotoszyna, rzeźb ludowych oraz
sztandarów.

Gmina odpowiada nie tylko
za przekazywanie, ale także za
zachowanie dziedzictwa kulturowego. Temu celowi służył
trwający w latach 1991 – 2002 i
w 2008 - 2009 remont zabytkowego budynku poklasztornego,
który znacznie poprawił warunki w jakich muzeum prezentuje i przechowuje zgromadzone
w nim eksponaty. Przeprowadzone etapami prace remontowe nie tylko przywróciły muzealnym wnętrzom ich pierwotny
zabytkowy klimat, ale umożliwiły też powiększenie i modernizację ekspozycji stałych. Dzięki instalacji systemów alarmowych, przeciwpożarowego i sygnalizacji włamania poprawił
się też stan bezpieczeństwa
zbiorów.

Organizowane przez muzeum wystawy czasowe o bardzo różnej tematyce przypominały najważniejsze wydarzenia
z naszej dalszej i bliższej historii, przybliżały kulturę odległych krajów i narodów, ukazywały Krotoszyn na starych fo-

Krotoszyn jest organizatorem lub współorganizatorem

wych i Gimnazjów Miasta i Gminy Krotoszyn w pływaniu, Mistrzostwa Amatorów w pływaniu, Walentynkowe Zawody dla
Par, w których dystans trzeba
pokonać, trzymając się za ręce,
Pływackie Mistrzostwa Rodzeństw, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych we współpracy
z Warsztatem Terapii Zajęciowej, mityngi pływackie, Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach Drużynowych, memoriał im. Macie-

Dzieñ Stra¿aka to œwiêto z kalendarza krotoszyñskich imprez

siedzibą ośrodka, odkryty basen kąpielowy, hala sportowa na
ulicy Młyńskiej, hala na ulicy
Sportowej, stadion, skatepark,
przystań wodna Błonie oraz
pole namiotowe.
Najważniejsze imprezy,
przygotowywane przez ośrodek
to organizowany w czerwcu
Bieg Krotosa, organizowane od
15 lat Mistrzostwa Świata w
Rzucie Beretem, mający ponad
dwudziestoletnią tradycję Me-

ja Sroczyńskiego we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Piast”, pokazy sztuki
nurkowania. Co miesiąc z nauki
pływania korzysta około 6 tysięcy uczniów w ramach zajęć wychowania fizycznego. Trenują
tutaj także członkowie Klubu
Sportowego „Krotosz” oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast”. Ośrodek organizuje także kursy nauki pływania, kursy na płetwonurków i
ratowników wodnych. Prowadzi

fot. Roman Wosiek

Obecnie ekspozycja stała
mieści się w pięciu salach i na
korytarzu klasztornym o
łącznej powierzchni 350 m2.
Składa się z trzech zasadniczych działów tematycznych, z
których najważniejsze to dzieje
miasta Krotoszyna (1415-1945)
oraz dawna, tradycyjna kultura
ludowa ziemi krotoszyńskiej.
Powstała też niewielka galeria
plastyczna, która prezentuje
prace malarzy i grafików z okresu od początku XX w. do współczesności związane tematycznie bądź przez osobę twórcy z
regionem krotoszyńskim.

3. Sport

biegi masowe) oraz rekreacyjne (zlot motocykli ciężkich weteranów, mistrzostwa świata w
rzucie beretem). Realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej zajmuje się istniejące od
czerwca 2008 Centrum Sportu i
Rekreacji „Wodnik”, które scaliło istniejący do tej pory Ośrodek Sportu i Rekreacji z Krytą
Pływalnią WODNIK. W skład
nowego ośrodka weszła kryta
pływalnia, która jest zarazem

fot. Izabela Bartoœ

snych technik przekazu ważnym źródłem wiedzy dla wszystkich tych, którzy pragną rozszerzać swe horyzonty intelektualne, pozostaje nadal biblioteka.
W grudniu 2009 roku księgozbiór Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej im. Arkadego Fiedlera liczył prawie 120 tysięcy woluminów. Na zasoby biblioteczne składają się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, literatura piękna dla dorosłych oraz
pozycje niebeletrystyczne. Biblioteka gromadzi także pozycje
audiowizualne: kasety wideo,
kasety magnetofonowe, płyty
CD i „książki mówione”.

Bieg Wiosny gromadzi co roku na starcie setki biegaczy w ró¿nym wieku

prawie 120 imprez rekreacyjno
- sportowych o różnym charakterze i zasięgu. Na stałe wpisujemy w ten kalendarz zawody
sportowe (zapasy, sumo, karate, tenis stołowy, korfball, pływanie, siatkówka, piłka nożna,

moriał Pływacki im. Jana
Szlachty, Krotoszyńska Spartakiada Sportowa, turnieje sportowo-rekreacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych o
puchar Burmistrza Krotoszyna,
Mistrzostwa Szkół Podstawo-

także zajęcia z aqua aerobiku.
Działalnością sportową zajmują się także kluby: Ludowy
Klub Sportowy „CERAMIK”,
Krotoszyński Klub Sportowy
„ASTRA”, Klub Sportowy „KRO-

TOSZ”, Towarzystwo Atletyczne „ROZUM” oraz Akademia
Sportów Walki „NIPPON”. Sfera sportu to także około dwudziestu Uczniowskich Klubów
Sportowych, Ludowe Zespoły
Sportowe, Szkolny Związek
Sportowy, Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze,
Liga Obrony Kraju, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polski Związek Wędkarski
oraz inne.
Od roku 2004 w ramach konkursu ofert dofinansowane są z
budżetu gminy najciekawsze i
najlepsze propozycje dotyczące
szkolenia dzieci i młodzieży w
różnych dyscyplinach sportu
oraz promowania zdrowego stylu życia poprzez organizację i
udział w imprezach sportowo rekreacyjnych. Gmina corocznie przyznaje stypendia sportowe oraz wyróżnienia, nagrody
rzeczowe i finansowe za osiągnięcia sportowe. Najaktywniejsze sportowo szkoły z Miasta i
Gminy Krotoszyn na corocznym
podsumowaniu sezonu oprócz
okazałych pucharów otrzymują
sprzęt sportowy. Od 2006 roku
funkcjonuje Gminna Rada Sportu, która opiniuje wszelkie
przedsięwzięcia w dziedzinie
sportu i kultury fizycznej. Najmłodsi mieszkańcy korzystają z
dziesięciu administrowanych
przez samorząd placów zabaw
i innych miejsc do rekreacji takich jak siłowania zewnętrzna
czy skatepark.

4. Sprawy spo³eczne
Gmina zobowiązana jest do
pomocy osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
Jej udzielaniem zajmuje się
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc świadczona jest w formach pieniężnych oraz niepieniężnych finansowanych zarówno z budżetu
gminy jak i z budżetu państwa.
Od 1997 roku ośrodek prowadzi noclegownię dla bezdomnych, od roku 2004 realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, od 2005 zajmuje się
realizacją świadczeń alimentacyjnych, natomiast od 2009 wypłaca stypendia szkolne. Tą
ostatnią formą pomocy objął do
tej pory prawie 500 uczniów.
Ośrodek ma własną stronę internetową. Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych mających bezpośredni kontakt z osobami, potrzebującymi pomocy. Udzielają
oni wsparcia w ramach własnych kompetencji w formie porad, pomocy w załatwianiu
spraw urzędowych, ważnych
spraw bytowych, pomagają w
utrzymaniu kontaktu z otoczeniem. Pieniężnej pomocy, udzielanej ze środków społecznych,
udziela się między innymi w
przypadku sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu,
narkomanii lub klęski żywioło-
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wej.

nansowo wspomóc pracę ośrodka, możliwe jest organizowanie
spotkań wigilijnych, zbiórek
odzieży, zajęć wakacyjnych czy

fot. Izabela Bartoœ

Pomocą ośrodka objęte są
rodziny znajdujące się w trud-

nia z tradycyjnego: „przeszkolić-zatrudnić” na zgodne z procesem wspomaganego zatrudnienia: „zatrudnić-wyszkolićutrzymać”.

Koncerty muzyki klasycznej z cyklu In Regenerationem maj¹ w Krotoszynie
swoj¹ wiern¹ publicznoœæ

nej sytuacji życiowej z powodu
ubóstwa, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemocy w rodzinie. Ubóstwo i brak
pracy to dwie najważniejsze
przyczyny, powodujące konieczność świadczenia pomocy socjalnej. Wsparcie finansowe
może przybrać postać renty socjalnej, zasiłku stałego, gwarantowanego zasiłku okresowego,
celowego oraz świadczeń dla
kobiet w ciąży. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej opłaca również składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne. Renty
socjalne i różne rodzaje zasiłków, wypłacane z funduszy, pozyskiwanych od państwa, od
gminy, ze środków państwowego Funduszu Kombatantów
oraz od sponsorów, mają pomagać mieszkańcom żyjącym w
biedzie lub bezrobotnym.

Ośrodek współpracuje z
Ligią Obrony Kraju, Polskim
Czerwonym Krzyżem, Towarzystwem Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła, policją, urzędem
miejskim,
Krotoszyńskim
Ośrodkiem Kultury, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sądem
Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki
darczyńcom, którzy gotowi są fi-
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Członkami samorządowej
wspólnoty są także osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich

dowej wspólnoty. W mieście i
gminie działa 75 organizacji
oraz 24 Uczniowskie Kluby
Sportowe.
Obiektem ich zainteresowania są takie dziedziny, jak
współpraca międzynarodowa,
ochrona zdrowia, przeciwdziałanie różnym uzależnieniom,
sport, turystyka, rozwój regionalny i przedsiębiorczość. Samorząd udostępnia organizacjom pomieszczenia, sprzęt
multimedialny, pomaga w organizacji szkoleń, a przede
wszystkim finansowo wspiera
ich działalność.
Od 2004 roku, czyli od roku
wprowadzenia ustawowego
obowiązku przeprowadzania
konkursów ofert na zadania,
które samorząd pragnie zrealizować poprzez organizacje pozarządowe, do roku 2009
włącznie rozpatrzono 933 oferty, a kwota przyznana na ich realizację wyniosła około 5,5 miliona złotych. Samorząd zapewnia także organizacjom od-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W roku 2009 ośrodek obejmował swą pomocą prawie 3,5
tys. osób. Ale pieniądze to nie
wszystko. Niezależnie od tego,
jak wysokie są dochody rodzin,
każda ma prawo do poradnictwa prawnego i psychologicznego. Ośrodek opiekuje się także
na co dzień osobami starszymi,
samotnymi i schorowanymi, zajmuje się dożywianiem dzieci z
rodzin najuboższych, odpowiada za noclegownię dla osób bezdomnych, organizuje wakacyjne
wyjazdy dzieci najuboższych i
turnusy rehabilitacyjne. Jest
jednym z najważniejszych
ogniw systemu pomocy społecznej, do którego należą także stowarzyszenia, fundacje, pedagodzy szkolni i kuratorzy.

rajdów rowerowych.

W ramach przygotowania
uczestników programu do wyjścia na rynek pracy placówka
organizuje wizyty małych grupek na terenie pracodawcy, by
przygotować uczestników do
zatrudnienia. Działania te prowadzone są pod kontrolą doradcy zawodowego z ramienia
WTZ, co umożliwia lepsze dopasowanie stanowiska pracy do
osoby na nim zatrudnionej. Doradca uczestniczy nie tylko w
początkowym etapie programu
– w szkoleniach, ale także w
okresie zatrudnienia oraz po
podpisaniu umowy o pracę.
Wspomaga nie tylko osobę niepełnosprawną, ale także pracodawcę, kadrę pracowników, jest
łącznikiem pomiędzy nimi, rodzicami czy lekarzem. W ciągu
3 ostatnich lat aż dziesięciu
podopiecznych podjęło zatrudnienie, pięciu skorzystało z pro-
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Rekonstrukcja podkrotoszyñskiej bitwy z wrzeœnia 1939 roku z udzia³em umundurowanych grup historycznych
przypomina³a film wojenny. Widzowie obserwowali wydarzenia z zainteresowaniem

powstał Warsztat Terapii Zajęciowej. Swą działalność kieruje
on na rehabilitację zawodową,
przygotowuje swych podopiecznych do podjęcia zatrudnienia.
Uczestnicy stworzyli własny samorząd, współorganizują kiermasze wykonanych przez siebie
prac. Oprócz codziennej pracy
biorą udział w dodatkowych zajęciach pozawarsztatowych.
Podopieczni działają także w
Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej i w Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych. W 2007
roku WTZ Krotoszyn, wzorując
się na wrocławskim modelu programu Trener, wprowadził system zatrudnienia wspomaganego dla niepełnosprawnych. Model ten zmienia sposób myśle-

gramu zatrudnienie wspomagane, 2 uczestników – pracuje
na wolnym rynku pracy, trzy
osoby znalazły zatrudnienie w
Zakładzie Aktywności Zawodowej.

5. Organizacje
pozarz¹dowe
Polem działania, na którym
najlepiej wyraża się społeczna
aktywność samorządowej
wspólnoty, są organizacje samorządowe. W ich działalności
spotyka się ustawowa aktywność samorządu i osobista aktywność mieszkańców gminy.
Organizacje pozarządowe są
nowoczesnym narzędziem budowania społeczeństwa obywatelskiego i poczucia samorzą-

powiedni wkład finansowy, kiedy postanawiają one startować
w różnych projektach. W ten
sposób staje się ich partnerem
i bierze udział w realizacji projektów, gdy otrzymają one krajowe bądź unijne dofinansowanie.
Lista zadań, których realizację samorząd zawdzięcza organizacjom, jest długa. Obejmuje ona pomoc osobom w trudnej
sytuacji życiowej, wyrażającą
się w przygotowaniu wigilii Bożego Narodzenia, umożliwianie
seniorom udziału w imprezach
kulturalnych, wycieczkach i
spotkaniach, zapewnianie wypoczynku letniego dzieciom z
Mejszagoły, partnerskiej miejscowości Krotoszyna na Litwie,

oraz wymianę dzieci i młodzieży z pozostałymi miastami partnerskimi naszej gminy, oznacza
także pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich aktywności społecznej, promocję
zdrowia, wspomaganie świetlic
terapeutycznych oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy.
Znaczne środki samorząd
przeznacza na propagowanie
sportu wśród dzieci i młodzieży, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i turystykę oraz upowszechnianie kultury i sztuki.
W roku 2006 dzięki projektowi złożonemu do PHARE 2003
przez Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” powstało Centrum Koordynacyjno-Informacyjne dla organizacji pozarządowych. W
ciągu czterech lat działalności
Biura Projektowego powstało w
nim ponad 70 wniosków o dotacje, pozyskano kwotę ponad 2
milionów zł dla gminy Krotoszyn oraz ponad 120 tysięcy dla
organizacji pozarządowych.
Obok Stowarzyszenia „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” i Biura Projektowego, w budynku na ulicy Zdunowskiej ma swoją siedzibę także
Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Okno
Południowej Wielkopolski”, Stowarzyszenie Krotoszyński Klub
„Amazonki” oraz Krotoszyńskie
Towarzystwo Współpracy Polsko-Tureckiej „Bosfor”. Swoje
spotkania w CKI ma także Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych. Duże
szanse rozwoju stoją również
przed Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Stowarzyszenie obejmuje 6 gmin z
terenu powiatu krotoszyńskiego i ostrowskiego. Stworzona
przez to Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju na lata
2009-2015 daje możliwość rozdysponowania w drodze ogłaszanych konkursów na rzecz
obszarów wiejskich kwoty 10
milionów zł.

6. Zakoñczenie
Mamy nadzieję, że artykuł
stał się dla Państwa źródłem informacji o tych wszystkich przedsięwzięciach, które pogłębiają
naszą lokalną tożsamość i choć
wydają się skromne w porównaniu
z wydarzeniami wyznaczającymi
rytm życia w globalnej wiosce, to
jednak mają wielkie znaczenie dla
mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej, bo u podłoża wszystkich decyzji i wydarzeń, którymi wypełniliśmy mijającą kadencję, leżała ich
pomysłowość, wiara w siebie, determinacja i wola zmieniania świata - cechy, które kształtują poczucie wspólnego losu i tworzą fundament każdej prawdziwej samoJacek Kępa
rządności.
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Dzia³ali patriotycznie
Przedstawiamy pierwsz¹ czêœæ podsumowania dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych kultywuj¹cych tradycje i wychowanie patriotyczne. Poni¿ej podsumowania przygotowane przez Krotoszyñska Grupa Rekonstrukcji Historycznej i LOK.
W warunkach zachodzącej w
naszym kraju transformacji
ustrojowej oraz przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej problem kształtowania postaw patriotycznych oraz kultywowanie
tradycji staje się tematem ciągle
aktualnym i o dużym znaczeniu
społecznym. Dlatego też bardzo
ważnym zadaniem w procesie
wychowania patriotycznego
młodzieży jest eksponowanie
takich wartości jak: dyscyplina,
umiłowanie ładu i porządku,
pracowitość i sumienność, a także poczucie własnej godności,
zaufanie wobec innych, dostrzeganie sensu własnego działania
oraz wolność i poczucie sprawiedliwości.

mszach św. i apelach
- Sztafeta Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Kobylinie zawody
- zlot na szańcu nad Borownicą
W planach imprez i zawodów
strzeleckich organizujemy,
współorganizujemy i uczestniczymy w następujących imprezach:

- akcja LATO z LOK, 28 spotkań,
481 uczestników.

szyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Przez dwa lata w działalności grupy brało udział kilkanaście osób. Podczas spotkań
grupy omawiano tematy związane z dziejami krotoszyńskiego
pułku, powstaniem wielkopolskim, organizacją, uzbrojeniem
i wyposażeniem międzywojennego Wojska Polskiego oraz drugą
wojną światową. Prelekcje przygotowywali zarówno opiekunowie, jak i młodzież. Członkowie
grupy brali też udział w działaniach rekonstrukcyjnych:
- Święto 56 PP Wlkp. w Krotoszynie w 2009 r.
- 90. rocznica utworzenia 2 PS
Wlkp. we Wronkach w 2009 r.
- wystawianie warty honorowej
i pocztu sztandarowego w rocz-

Ponadto
nawiązaliśmy
współpracę z SOSW w Konarzewie i Borzęciczkach, których
uczniowie od stycznia 2010r dwa
razy w miesiącu uczestniczą w
zajęciach na strzelnicy – nauka

Na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn funkcjonują organizacje pozarządowe, które podejmują liczne inicjatywy w omawianym obszarze działania.
Gmina, dostrzegając ich potencjał organizacyjny oraz ważną
rolę jako partnera dla samorządu, przeznacza środki finansowe
na realizacje tych zadań. Do najaktywniejszych organizacji działających w zakresie kultywowania tradycji i wychowania patriotycznego należy zaliczyć:

nicę wyzwolenia Krotoszyna.
Finansowanie grupy odbywa się
ze środków gminnych. Składają
się na to koszty wypożyczenia
historycznych mundurów i ich
transport. Koszty przejazdu
członkowie grupy pokryli z własnych kieszeni. Za przydzielone
na rok bieżący środki z budżetu
krotoszyńskiego muzeum planowany jest zakup kilku mundurów historycznych.
Podkreślić należy życzliwy stosunek do grupy ze strony dyrektor Muzeum Regionalnego w
Krotoszynie, która udziela grupie gościny i pomocy.
Opracował
Jan Grzywaczewski

Dyplomy
dla organizacji

Ligę Obrony Kraju – wys. dotacji w 2010 - 5.300 zł,
 Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej - wys.
dotacji w 2010 - 5.000 zł,
 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - wys. dotacji w 2010 - 6.000 zł,
 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie - wys. dotacji
w 2010 - 36.000 zł
 Związek Harcerstwa Polskiego - wys. dotacji w 2010 - 41.500
zł

Inicjatyw i imprezy organizowane przez Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju
w Krotoszynie
Corocznie krotoszyńska organizacja lokowska przyjmuje
do realizacji plan przedsięwzięć
organizacyjno-statutowych ZP,
w których wymieniony jest
udział Zarządu Powiatowego
LOK w Krotoszynie w następujących uroczystościach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta i
Gminy w Krotoszynie, Kobylinie
i Zdunach oraz Starostwo Powiatowe:
- 3 maja
- uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej we
wrześniu
-11 listopada uczestniczy poczet
sztandarowy ZP LOK w

Liga Obrony Kraju w Krotoszynie zrzesza 22 koła w tym 4 kół
środowiskowych i 18 kół szkolnych skupiających 312 członków
w tym w Kołach Szkolnych 235
uczniów.
Na terenie gminy Krotoszyn
posiadamy szkolne koła LOK we
wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2
w szkołach podstawowych (SP 4
i SP 8). Brakuje nam jeszcze 2
placówek oświatowych, tj SP w
Lutogniewie i Kobiernie. Zarząd
Powiatowy LOK w Krotoszynie
corocznie organizuje:
- treningi strzeleckie dla dzieci i
młodzieży szkolnej, 1182 osoby
w roku 2009r
- zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej /10 zawodów/,
813 osób
-zawody strzeleckie z broni kulowej /7 zawodów/, 176 uczniów
- treningi z broni kulowej, 46
uczniów
- festyny integracyjne, środowiskowe 6, 333 osób
- zawody strzeleckie inne 6, 143
osoby
- konkursy: recytatorski, 21 osób
wiedzy morskiej, 21 osób
-mistrzostwa młodzieży lokowskiej w informatyce x 2, 11 osób
- akcję ZIMA z LOK, 16 spotkań,
228 uczestników

strzelania z wiatrówki i rzuty
lotkami. Od wielu lat współpracujemy z WTZ z Krotoszyna, których pensjonariusze raz w miesiącu odwiedzają strzelnicę lokowską. Od marca w zajęciach
na strzelnicy uczestniczą także
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Krotoszyna. Uczniowie Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Specjalnych i WTZ
nie ponoszą żadnych kosztów, a
ich udział w zajęciach całkowicie pokrywa ZP LOK w Krotoszynie
Opracował
Antoni Algier,
prezes ZP LOK w Krotoszynie

Informacja Na Temat Dzia³alnoœci Muzealnej Grupy
Rekonstrukcji Historycznej
im. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
Grupa powstała jesienią
2008 roku. Była to reakcja na zainteresowanie młodzieży rekonstrukcjami historycznymi, które
uwidoczniło się podczas organizacji pierwszego Święta 56 PP
Wlkp. Inicjatorem zawiązania
takiej grupy był Jan Grzywaczewski. W jej działania zaangażowali się także Edward Jokiel i
Antoni Korsak. Członkami grupy są głównie uczniowie kroto-

fot. Monika Menzfeld-Czubak



Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października
podziękowania od samorządu
otrzymały, za swoją działalność w zakresie kultywowania
tradycji i wychowania patriotycznego, organizacje pozarządowe: Kurkowe Bractwo
Strzeleckie, Bractwo Rycerskie (Poczet Wierzbięty), ZHP,
PTTK , LOK, Krotoszyńska

Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Dyplomy, z rąk Zofii
Jamki, przewodniczącej Rady
Miejskiej oraz burmistrza Juliana Joksia odebrali przedstawiciele wymienionych organizacji: Maciej Błażejewski, Piotr
Mikołajczyk, Piotr Rodak, Karol Piotrowski, Antoni Azgier,
Jan Grzywaczewski.
(mm)

Ulica Bohaterów
Monte Cassino
Czytelników „Informacji Samorządowych” przepraszam za
błąd, który znalazł się w artykule „Samorząd Krotoszyna w latach 2006-2010” opublikowanym w numerze 17,18. Pełna nazwa
ulicy, o której mowa w artykule, brzmi „Bohaterów Monte Cassino”. Błędne także było stwierdzenie, że ulicę już wybudowano. Jej budowa właśnie się rozpoczęła. 3 listopada o godz. 13.00
nastąpiło dopiero przekazanie placu budowy. Ulica zostanie
ukończona do końca listopada.
Jacek Kępa
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Rodzinne pielgrzymowanie
Tradycja pielgrzymowania to dziedzictwo kulturowe Europy zwi¹zane z religi¹ chrzeœcijañsk¹ i miejscami œwiêtymi –
Jerozolim¹, Rzymem, a w okresie œredniowiecza tak¿e z Santiago de Compostela, gdzie czczono relikwie œw. Jakuba
Starszego.

Od czasów okrycia domniemanego grobu św. Jakuba, jak i od
momentu wybudowania nowej
Katedry, miliony wiernych zaczęło przemierzać kontynent, tworząc sieć szlaków, które z najdalszych zakątków Europy prowadziły do północnej Hiszpanii. Większość pielgrzymów, do których my
także należeliśmy, udaje się na
szlak, kierując się pobudkami religijnymi, chęcią pomodlenia się

tów, ale dla nas były one zbyt cenne, dlatego spaliliśmy koszulki,
które były najbardziej przesycone potem.

fot. archiwum

Był on jednym z trzech szczególnie umiłowanych uczniów
Chrystusa. Po śmierci męczeńskiej jego uczniowie przewieźli
ciało z Ziemi Świętej do Galicji.
Jak głosi legenda, spadające
gwiazdy, którym towarzyszyły
anielskie śpiewy, wskazały pustelnikowi Palayo miejsce grobu św.
Jakuba. Wkrótce wzniesiono tu
kościół, wokół którego powstała
osada Campus stellae (Pole
Gwiazdy). Istnieje też hipoteza, że
sarkofag z ciałem świętego znaleziono obok kościółka Najświętszej
Maryi Panny, na terenie starego,
rzymskiego cmentarza (stąd łac.
compostela – pole grzebania ciał
zmarłych). Św. Jakub został uznany za patrona Hiszpanii, a w okresie walk z muzułmanami – za patrona rekonkwisty. Zawołaniem
bojowym stał się wówczas okrzyk
,,San Tiaro” ,,Synu Gromu, ratuj…’’, a w ikonografii św. Jakub
pojawia się określenie - ,,pogromca Maurów”, w którym jest on
przedstawiony na koniu z mieczem w dłoni.

przy relikwiach św. Jakuba, pokutą, uświęceniem czy złożeniem
ofiary, ale i są też tacy, którzy ruszali ciekawi świata, pchani żądzą
poznania i przekonania się na
własnej osobie o trudach podróży. Szlaków wiodących do Santiago de Compostela jest kilka, my
wybraliśmy Trasę Francuską liczącą ok. 900 km. Miejscem naszego wyjścia była miejscowość Saint Jean Pied de Port w Pirenejach
francuskich przez przełęcz Roncesvalles, a metą Santiago de
Compostela. Jest to najlepiej oznakowany i najstarszy szlak. Droga
oznaczona żółtymi strzałkami lub
muszelkami św. Jakuba prowadzi
przez przepiękne hiszpańskie
miasta, pełne wspaniałych zabytków, a także przez senne miasteczka i opuszczone wioski. Bywają także trudne odcinki, gdzie
droga wiedzie przez pola, miejscami bez drzew dających cień i chwi-

le wytchnienia. Wymagało to od
nas odwagi, cierpliwości, zmierzenia się z samym sobą i palącym
słońcem. Następnie wkroczyliśmy
w Galicję, która powitała nas deszczem. Na koniec pozostały nam
Góry Galicyjskie, powoli przybliżaliśmy się do celu. Zwieńczeniem
trudu była msza św. dla pielgrzymów w Katedrze i otrzymanie
Compostelki - średniowiecznego
świadectwa odbycia pielgrzymki.
Po dotarciu do Santiago de Compostela ruszyliśmy na oddalony
o 120 km najbardziej wysunięty
przylądek Europy Finisterre Muxia symbolizujący koniec
świata. To tu według niektórych
kończy się pielgrzymi szlak, gdzie
znajduje się słupek z napisem 0
km (w sumie przeszliśmy ok.
1000 km). Dalej iść nie można
było, gdyż wokół znajdował się
już tylko ocean. Tutaj następuje
rytuał spalenia pielgrzymich bu-

Trasę pielgrzym od samego początku organizuje sobie sam. Według tradycji należy zabrać ze
sobą „pielgrzymi kamień” symbolizujący grzechy. Nasze kamienie
odłupaliśmy ze smoszewskiej kapliczki i złożyliśmy je u podstawy niepozornego krzyża w najwyższym punkcie naszej drogi
Cruz de Ferro (1531 m). Na starcie pielgrzym otrzymuję credencial - paszport pielgrzyma, który
upoważnia go do tanich noclegów
w tzw. Albergue. Trzeba dotrzeć
do nich w odpowiednim czasie, by
mieć miejsce do spania. Schroniska te niekiedy są zaopatrzone w
prowizoryczne kuchnie, w których można sporządzić kolacje.
Sklepy w Hiszpanii od godziny 1317 są nieczynne, dlatego trzeba
pomyśleć o zakupach wcześniej,
gdyż inaczej pozostają jedynie
małe bary, w których ceny są bardzo wysokie. Nie polecam małych
sklepików, ceny tam są średnio 3
razy wyższe niż w marketach.
Należy też umiejętnie planować
zakupy, niekiedy prowiant trzeba
nieść 10 km w plecaku. Sprzęt, tzn.
plecak, buty, okulary, nakrycie głowy, skarpety muszą być wysokiej
jakości, bo tylko to gwarantuje dojście w całości do św. Jakuba.
Wszystkim zainteresowanym wyprawą chętnie udzielę szczegółowych informacji.

Droga do Santiago de Compostela uczy pokory, trzeba zmagać
się z niewygodą, słońcem, deszczem, pragnieniem, zmęczeniem.
Ale daje wiarę we własne możliwości i poczucie satysfakcji. Na
szlaku pielgrzym ma świadomość,
że przed nim byli tu inni i za nim
pójdą następni. Może liczyć na
solidarność i wzajemną uczynność. To, co łączy wszystkich, to
zdolność do podjęcia wysiłku i widoczną zmianę w postrzeganiu
codzienności. Zauważamy nowe
wartości – wolność, bezpieczeństwo, ciszę, uśmiech, barwy otaczającego nas świata, nowy smak
upragnionej wody czy podarowanej przez piekarza ciepłej bułki.
Jest w człowieku jakaś wewnętrzna harmonia, spokój, dystans do
swojego życia i otacza nas zewnętrznego świata. W tle pozostają zmęczenie, ale i wspaniałe
kościoły, liczne wioski i miasta
położone wśród pól uprawnych,
sadów i lasów, bogactwo i urok
krajobrazu. Szkoda, że na tak
ważnym historycznie szlaku jest
tak mało Polaków, dlatego zachęcamy wszystkich do pielgrzymowania i słowami Jana Pawła II
zapraszamy „Pielgrzymujcie”.
Buen Camino
Tata Andrzej i synowie
Dziękujemy władzom miasta Krotoszyn
za pomoc w organizowaniu wyprawy
oraz wszystkim, tym którzy wspierali
nas modlitwą i dobrym słowem.

Badania archeologiczne w Smoszewie
Cmentarzysko w Smoszewie powsta³o ok. 1500 lat p.n.e. Stanowi jedno z nielicznych tak dobrze zachowanych na terenie
Wielkopolski zgrupowañ kurhanów nale¿¹cych do tzw. kultury mogi³owej. Pierwsze badania archeologiczne przeprowadzono tam ju¿ w latach 20. XX w.
Kierował nimi nestor polskiej
archeologii i współzałożyciel uniwersytetu w Poznaniu prof. Józef
Kostrzewski. Rozkopano wtedy 4
kurhany, odkrywając ceramikę
oraz drobne przedmioty brązowe,
w które wyposażono zmarłych.
Po prawie 90 latach wyjątkowość
kurhanów smoszewskich znów
przykuła uwagę archeologów. W
2009 r. międzynarodowy zespół
badawczy * rozpoczął kolejny
etap prac. Dzięki postępowi technologicznemu jaki miał miejsce w
archeologii w ostatnich latach
najpierw obszar cmentarzyska
rozpoznano metodami nieinwazyjnymi –geomagnetyczną oraz

elektrooporową. Wyniki prospekcji pozwoliły na precyzyjne zaplanowanie wykopów w miejscach
oferujących najbardziej istotne
informacje.
Do badań wykopaliskowych
wytypowano kurhan najbardziej
narażony na zniszczenie. W
pierwszym etapie rozpoznano
ogólną strukturę budowy mogiły.
Ziemny nasyp kryje bowiem w
swym wnętrzu nie tylko pochówek, ale również szereg kamiennych konstrukcji.
W roku 2010 przy wsparciu lokalnych władz samorządowych
kontynuowano badania wykopaliskowe. W poszczególnych wyko-

pach zadokumentowano elementy kamiennego pierścienia otaczającego właściwy grób. Pierścień zbudowano z polnych kamieni, często o bardzo dużych
rozmiarach. Konstrukcje te jednoznacznie ukazują stopień organizacji społeczności epoki brązu
i ogrom pracy, jaki ówcześni ludzie wkładali w ceremonie pogrzebowe. Obok kamiennych konstrukcji odkryto również szereg
innych towarzyszących im elementów, w tym ślady po drewnianych palach.
Tegoroczne badania przyniosły także pierwsze istotne znalezisko - brązową szpilę. Przedmiot

ten, choć niewielkich rozmiarów
i właściwie pozbawiony zdobień,
stanowi istotną informację potwierdzającą wiek kurhanu. Daje
również pewien wgląd w zwyczaje ludzi epoki brązu. Podobnych
szpil używano zapewne jako
ozdób spinających szaty.
Latem przy współpracy władz
samorządowych zorganizowano
dzień otwarty dla mieszkańców
gminy. Wszyscy zainteresowani
pracą archeologów „od kuchni”
mieli okazję odwiedzić miejsce
badań i uzyskać odpowiedzi na
nurtujące ich pytania.
Badania wykopaliskowe w
Smoszewie będą kontynuowane

w przyszłych latach. W ramach
umowy między Krotoszynem a
władzami UAM zorganizowane
zostaną również spotkania, podczas których mieszkańcom ziemi
krotoszyńskiej prezentowana
będzie najbardziej zamierzchła
przeszłość ich regionu.
Janusz Czebreszuk, Mateusz
Jaeger, Łukasz Pospieszny (UAM
Poznań)

* Prof. Janusz Czebreszuk, mgr Mateusz Jaeger, mgr Łukasz Pospieszny
(UAM Poznań), dr Jutta Kneisel (Uniwersytet w Kilonii), dr Mads Holst (Uniwersytet w Aarhus).
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