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Weso³ych wi¹t i Do Siego Roku!
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Magiczny wieczór
w Benicach

Obecnoæ obowi¹zkowa
21 grudnia nast¹pi rozstrzygniêcie 15. Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego Autoportret jesienny. Wrêczenie nagród laureatom odbêdzie sie podczas uroczystego spotkania w styczniu 2007 r.
***
10 stycznia o godz. 9.00 odbêdzie siê uroczystoæ
nadania imienia ksiêdza Jana Twardowskiego Zespo³owi
Szkó³ w Chwaliszewie.
***
Do 12 stycznia w galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ
wystawê fotografii z azjatyckich wypraw cz³onków stowarzyszenia Never Stop Exploring.
***
Jeszcze do po³owy stycznia Muzeum Regionalne
zaprasza na wystawê rzeb ludowych z Muzeum w £êczycy pn. Nie taki diabe³ straszny.
***
Uwaga! Codziennie od 10.00 do 22.00 Kryta P³ywalnia Wodnik zaprasza do nowej krêgielni. Rezerwacji torów
mo¿na dokonywaæ pod numerem telefonu 062 722 67 60.

Na wiêtego Andrzeja b³yska pannom nadzieja.
Wigilia w. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od dawien dawna jest tradycyjnym wieczorem wró¿b. Kiedy wró¿by andrzejkowe by³y domen¹ panienek, dzi bawi¹ siê wszyscy: i ch³opcy, i dziewczêta. Obecnie wró¿by nie dotycz¹ tylko
zam¹¿pójcia, ale ogólnie pojêtej przysz³oci. Wró¿¹cy bowiem
szukaj¹ nie tylko szczêcia w mi³oci, ale równie¿ w nauce
szkolnej i w ¿yciu codziennym.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Benicach podtrzymali tradycjê i hucznie wiêtowali andrzejki. Magiczny wieczór 30 listopada przyniós³ im wiele wra¿eñ i du¿o miechu. M³odzie¿
wspólnie z nauczycielami bawi³a siê wymienicie przy muzyce.
Nie oby³o siê bez najbardziej znanych wró¿b andrzejkowych.

Pop³ywaj w wiêta
Kryta P³ywalnia Wodnik bêdzie nieczynna w niedzielê
24 grudnia, ale w pozosta³e dni wi¹teczne mi³onicy p³ywania
bez przeszkód bêd¹ mogli korzystaæ z p³ywackich torów.
P³ywalnia zaprasza:
- 25 grudnia (poniedzia³ek) od godz. 14.00 do godz. 22.00
- 26 grudnia (wtorek) od godz. 10.00 do 22.00
- 31 grudnia (niedziela) od godz. 6.00 do godz. 12.00
- 1 stycznia (poniedzia³ek) od godz. 14.00 do 22.00.
27, 28, 29, 30 grudnia Wodnik czynny bez zmian, czyli od 6.00
do 22.00
(mm)

Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrzenia
2002r. (Dz.U. Nr 183, poz.1522. z pón. zm.).
31 grudnia 2007 r. wszystkie stare dowody wydane
w formie ksi¹¿eczkowej trac¹ swoj¹ wa¿noæ. Ponadto pragniemy przypomnieæ, i¿ dowody wydawane s¹ na 5 lub 10
lat, w zwi¹zku z tym niektóre z nich trac¹ ju¿ swoj¹ wa¿noæ.
Trzeba zatem z³o¿yæ ponownie wniosek o wydanie dowodu
osobistego.
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ: 2 aktualne fotografie, pokwitowanie za wp³acenie 30 z³ za wydanie dowodu osobistego
i w zale¿noci od stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko osób urodzonych poza Krotoszynem) lub ma³¿eñstwa (w przypadku zwi¹zku zawartego w innym USC).
Wniosek z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7a, I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty
trzeba dostarczyæ osobicie po uprzednim zarejestrowaniu
siê. Rejestracji mo¿na dokonaæ osobicie lub telefonicznie tel. 062- 722 74 67.
(wso)
www.krotoszyn.pl

fot. arch
Jedzenie gofrów na czas przysporzy³o uczestnikom
wiele emocji.
W gabinecie wró¿b uczniowie przez klucz lali wosk, by potem
z cienia, jaki na cianê rzuca³a woskowa figurka, mogli przewidzieæ swe dalsze losy. Wiele emocji wzbudzi³y równie¿
inne wró¿by: patyczki, kartki na wodzie czy wró¿enie z rêki lub
z kart.
Uczniowie bardzo chêtnie brali równie¿ udzia³ w konkursach, które przeprowadzi³a nauczycielka Katarzyna Grabczan Miko³ajczyk. Ka¿dy chcia³ jako pierwszy zjeæ jab³ko zawieszone na nitce lub gofra z bit¹ mietan¹ i owocami. Tego wieczoru mo¿na by³o zjeæ tak¿e inne smako³yki - frytki, placki
i pra¿on¹ kukurydzê - przygotowane przez uczniów klasy szóstej i ich mamy. Zebrane ze sprzeda¿y pieni¹dze uczniowie
chc¹ przeznaczyæ na wycieczkê klasow¹.
Andrzejkowy wieczór przyniós³ wszystkim wiele niezapomnianych wra¿eñ, tego wieczoru dla wszystkich b³ys³a nadzieja.
Katarzyna Grabczan-Miko³ajczyk
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Reja i Reymonta gotowe

Krótko

W czwartek 7 grudnia dokonano odbioru koñcowego
robót na ulicach Reja i Reymonta w Krotoszynie. Obie ulice o
³¹cznej d³ugoci oko³o 275 metrów zaprojektowane zosta³y jako
ci¹gi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej.

Rozstrzygniêto przetarg na remont i przebudowê
wietlicy wiejskiej w winkowie. Prace prowadziæ bêdzie
Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane KRODOMEX
Sp. z o.o. Na wykonanie prac przedsiêbiorstwo ma czas do
koñca lipca 2007 r.
***
Oferty na przetarg dotycz¹cy budowy ulic w Lutogniewie - etap IV, mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim do
4 stycznia 2007 r.
Roboty budowlane obejm¹ ulicê Stawn¹ i odcinki
ulic: Lipowej, Miodowej i Starogrodzkiej.
Na wspomnianych ulicach planowane jest budowa
jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz wjazdów do posesji
z trylinki. Na Stawnej zostanie wybudowana jezdnia o d³ugoci 225 m i szerokoci 5 m; na Lipowej (odcinek od ul.
Miodowej do ul. Stawnej) - jezdnia o d³ugoci 164 m i
szerokoci 5 m; na Miodowej (odcinek od ul. Lipowej do
posesji nr 60) - jezdnia o d³ugoci 226 m i szerokoci 5 m i
3,5 m; na Starogrodzkiej (odcinek od ul. Miodowej do posesji nr 7) - jezdnia o d³ugoci 90 m i szerokoci 3,5 m.

fot. Damian Wagner
Ulica Reja po zakoñczeniu robót

***
Równie¿ do 4 stycznia nale¿y sk³adaæ oferty na przetarg w sprawie budowy 300 m ul. Kamiennej i 150 m ul.
Kwiatowej w Gorzupi. Obie ulice zostan¹ wybudowane
od podstaw.

Prace, wykonane przez wy³onion¹ w przetargu firmê Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna, kosztowa³y niespe³na 400
tys. z³ i trwa³y od 6 padziernika do koñca listopada bie¿¹cego
roku. Komisja odbieraj¹ca zakoñczon¹ inwestycjê nie zg³osi³a
¿adnych uwag co do jakoci robót.
(daw)

www.krotoszyn.pl
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Inwestycja zakoñczona
4 grudnia dokonano komisyjnego odbioru inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap I.
Zadanie zosta³o zrealizowane dziêki pozyskaniu przez i Gminy wykonana zosta³a nowa kanalizacja sanitarna oraz zmoUrz¹d Miejski w Krotoszynie rodków pomocowych Unii Eu- dernizowana lub rozbudowana kanalizacja deszczowa. Na
ropejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne- wszystkich ulicach podlegaj¹cych Starostwu Powiatowemu
go Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoæ projektu wy- wykonana zosta³a nowa kanalizacja sanitarna. Natomiast monios³a 13,5 mln z³otych. Wysokoæ uzyskanego dofinansowa- dernizacjê kanalizacji deszczowej decyzj¹ Starostwa Powiatonia wynios³a 8,5 mln z³otych i jest to najwy¿sze bezzwrotne wego wykonano tylko na niektórych ulicach powiatowych,
dofinansowanie, jakie uzyska³ w swej historii samorz¹d kroto- na pozosta³ych pozosta³a stara.
szyñski. Sukces jest tym wiêkszy, ¿e projekt ten przygotowali
W dniu odbioru inwestycji ...
samodzielnie pracownicy Urzêdu Miejskiego - Zespó³ Inwestycji i Zamówieñ Publicznych. Na czêciowe pokrycie pozo...ca³oæ wykonanej sieci i urz¹dzeñ zosta³a przekazana
sta³ych kosztów, stanowi¹cych udzia³ Miasta i Gminy, pozyw u¿ytkowanie Przedskano po¿yczkê presiêbiorstwu Gospoferencyjn¹ z Wojedarki Komunalnej i
wódzkiego Funduszu
Mieszkaniowej sp. z
Ochrony rodowiska
o.o. w Krotoszynie.
i Gospodarki Wodnej
Przedsiêbiorstwo odw Poznaniu w wysopowiada za prawid³ow¹
koci 4,5 mln z³otych.
eksploatacjê ca³oci
Realizacjê rosieci i urz¹dzeñ ³¹cznie
bót rozpoczêto 20
z przy³¹czami do posekwietnia 2005 r. Wykosji. W najbli¿szych
nawc¹, wybranym w
dniach Zarz¹d PGKiM
drodze przetargu niezorganizuje zebrania z
ograniczonego, by³o
mieszkañcami, na któkonsorcjum trzech
rych przeka¿e szczegófirm: Zak³ad Us³ugo³owe informacje dotywy Sieci i Instalacje
cz¹ce zasad wykonaSanitarne in¿. J.Staninia modernizacji przys³awski ze Zdun, Kro³¹czy w granicach potoszyñskie Przedsiêsesji i ich prze³¹czenia
biorstwo Budowlane
do studzienek stanofot. Izabela Barto
Krodomex, PrzedsiêMicha³ Kurek i naczelnik Andrzej Kaik z Wydzia³u Gospodarki
wi¹cych zakoñczenie biorstwo Eko-In¿yi Inwestycji.
przy granicach posesji
nieria z Ostrowa
- nowo wybudowanej
Wlkp.
sieci oddzielnie sanitarnej i oddzielnie deszczowej.
Zakres rzeczowy robót...
Równolegle z budow¹ kanalizacji prowadzon¹ przez
... obejmowa³: budowê i modernizacjê sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej o ³¹cznej d³ugoci ponad 35 km, 7 przepompowni cieków oraz ponad 1100 przykanalików do posesji, zakoñczonych studzienkami na granicy posesji.
Inwestycja objê³a 51 ulic: Kopieczki, czêæ Komiñskiej, £anow¹, Pawi¹, ¯urawi¹, ¯abi¹, Rybi¹, Ptasi¹, Szosê
Benick¹, ciegiennego, Osadnicz¹, Nabzdyka, Urbanowicz,
Jarzêbinow¹, Owocow¹, Morelow¹, Agrestow¹, Porzeczkow¹,
Czereniow¹, Jab³oniow¹, Wojciechowskiego, Umiñskiego,
Madaliñskiego, Ch³apowskiego, Wierzbiêty, Ga³eckiego, Pó³wiejsk¹, Malinow¹, Jod³ow¹, Akacjow¹, Poziomkow¹, Spokojn¹, Grudzielskiego, Samulskiego, Karow¹, Kurpiñskiego, Boya¯eleñskiego, Stwosza, Kar³owicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego, Rozdra¿ewskich, Rataja, Matejki, Che³moñskiego, Wyspiañskiego, Kossaka, Zamkowy Folwark, Magazynow¹, czêæ Rawickiej.
Na wszystkich ulicach bêd¹cych w zarz¹dzie Miasta
www.krotoszyn.pl

Miasto i Gminê na osiedlu Parcelki, PGKiM sp. z o.o. realizuje
oddzielnie w³asn¹ inwestycjê Modernizacja sieci wodoci¹gowej. Zwi¹zane z tym roboty jeszcze trwaj¹.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej umo¿liwia rozpoczêcie kolejnej inwestycji oczekiwanej od lat przez
mieszkañców - budowê nowej nawierzchni ulic, z których wiêkszoæ jest dotychczas nieutwardzona.
W oparciu o porozumienie podpisane przez w³adze
gminy i powiatu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu zlecono opracowanie w latach 2006
- 2007 dokumentacji technicznej budowy i modernizacji dróg
gminnych i powiatowych oraz ich skrzy¿owañ z drogami krajowymi, obejmuj¹c¹ m.in. ca³y obszar osiedla Parcelki. Decyzjê
o terminie budowy poszczególnych ulic podejm¹ nowo wybrane Rady: Miejska w Krotoszynie oraz Powiatu Krotoszyñskiego, uchwalaj¹c bud¿ety na rok 2007 oraz lata nastêpne.
Andrzej Kaik
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Rada Miejska
w Krotoszynie
Druga sesja
Na dzieñ czwarty grudnia zosta³a zwo³ana nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej, która przyjê³a lubowanie Juliana
Joksia, wybranego na burmistrza Krotoszyna w drugiej turze
wyborów samorz¹dowych.
Rada mia³a zaj¹æ siê tak¿e zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków oraz zmianami w bud¿ecie na 2006 rok. Po rozpoczêciu
sesji przeg³osowano wprowadzenie do porz¹dku obrad dodatkowych punktów stanowi¹cych kontynuacjê prac poprzedniej rady, a dotycz¹cych modernizacji i remontu przedszkola
Kubu na ulicy Sienkiewicza oraz dodatkowych zobowi¹zañ
finansowych zwi¹zanych z modernizacj¹ wietlicy w winkowie. Wobec obecnoci wielu nowych radnych konieczne okaza³y siê wiêc szczegó³owe wyjanienia dotycz¹ce tych punktów. Udziela³ ich burmistrz Krotoszyna Julian Jok, skarbnik
gminy Grzegorz Galicki oraz naczelnik wydzia³u Gospodarki
i Inwestycji Andrzej Kaik. Radni zrezygnowali z zatwierdzenia
nowych taryf, natomiast wszystkie pozosta³e uchwa³y, po ponad dwugodzinnych obradach, w trakcie których ciera³y siê
ró¿ne stanowiska i pogl¹dy, zosta³y podjête.
(jac)

fot. Jacek Kêpa x2
4 grudnia burmistrz Julian Jok z³o¿y³ lubowanie

Obradowali po raz trzeci
14 grudnia odby³a siê nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Krotoszynie.
Po ustaleniu porz¹dku obrad i przyjêciu protoko³u z poprzedniego spotkania radni przeszli do dyskusji o zaplanowanych na ten dzieñ uchwa³ach.W czasie posiedzenia podjêto
uchwa³y w sprawie ustalenia sk³adu osobowego Komisji Bud¿etowo - Gospodarczej i Komisji Spo³ecznej, ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnieñ od niego, ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych,
obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego, ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i
zwolnieñ oraz ustalenia wysokoci stawek dotacji przedmiotowych dla zak³adów bud¿etowych na 2007 rok.
(eliz)

Zadzwoñ, dowiesz siê
Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie
dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c pod numer
0800 23 40 24, mo¿emy uzyskaæ informacje na temat spraw
za³atwianych w Urzêdzie.
(um)
www.krotoszyn.pl

Nowa Rada Miejska obradowa³a nad zadaniami
rozpoczêtymi przez poprzedników

Sprostowanie
W padziernikowym wydaniu specjalnym Informacji Samorz¹dowych (nr 10 - 33) na stronie 12 podany by³ sk³ad Rady
Miejskiej w Krotoszynie w kadencji 2002-2006. Zabrak³o tam
nazwiska radnego Wojciecha Cabana, który wszed³ w sk³ad
Rady, niestety, tylko na krótki czas. Jego mandat wygas³ na
skutek mierci. Na jego miejsce powo³ano kandydatkê z tej
samej listy, Reginê Cierniewsk¹, która w wyborach uzyska³a
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów. Jej nazwisko zosta³o wymienione w notatce w wydaniu specjalnym IS.
(red.)
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Rafa³ w kadrze narodowej
Uczeñ Gimnazjum nr 3 reprezentowa³ Polskê
w mistrzostwach Europy.
Od 28 do 30 listopada odbywa³y siê w Kronie Mistrzostwach Strefy Wschodnioeuropejskiej - EEVZA (Eastern European Volleyball Zonal Association) Kadetów w Pi³ce Siatkowej, bêd¹ce nieoficjalnymi mistrzostwami Europy Wschodniej tej kategorii wiekowej. Wród zawodników powo³anych
do reprezentacji Polski kadetów rocznika 1991 znalaz³ siê uczeñ
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie i jednoczenie zawodnik UKS
Piast Krotoszyn Rafa³ Sobañski. Turniej EEVZA to pierwsza
tego typu impreza organizowana przez PZPS w Polsce. Jest to
równie¿ pierwsza akcja szkoleniowa dla grupy zawodników
objêtych szkoleniem centralnym - rocznika 1991. Zawodnicy
ci wczeniej brali udzia³ w padzierniku w Turnieju Nadziei
Olimpijskich w Miliczu, gdzie najzdolniejsi w Polsce m³odzi
siatkarze byli obserwowani przez trenerów reprezentacji Polski. Sporód uczestników turnieju wybrano siatkarzy, którzy
w listopadzie wziêli udzia³ w pierwszym zgrupowaniu kadry
Polski w Spale. Potem wytypowano 12 zawodników, którzy
dost¹pili zaszczytu reprezentowania Polski na turnieju EEVZY
w Kronie.
W ca³ym turnieju polska reprezentacja nie przegra³a ¿adnego spotkania, pokazuj¹c, ¿e potencja³ zawodników, jak i system szkolenia m³odzie¿y w naszym kraju jest na wysokim poziomie. Zwyciêstwo Polaków w turnieju dobrze rokuje na przysz³oæ.
Klasyfikacja koñcowa turnieju
1. Polska 10 pkt. 15:1 sety
2. Ukraina 9 pkt. 12:3 sety
3. Litwa 8 pkt. 9:9 sety
4. £otwa 6 pkt. 8:13 sety
5. Bia³oru 6 pkt. 5:13 sety
6. Estonia 6 pkt. 4:14 sety
(gim3)

Trzydniowa wystawa
Od 4 do 6 grudnia w holu KOK prezentowali swoje prace
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej.
W jej sk³ad wesz³y równie¿ ekspozycje przygotowane
przez Dom Pomocy Spo³ecznej w Zdunach i Dom Pomocy Spo³ecznej w Baszkowie. Oficjalne otwarcie wystawy odby³o siê 4
grudnia, byli przy tym obecni autorzy prac i ich opiekunowie,
pracownicy Warsztatu oraz rodziny warsztatowiczów. Symboliczn¹ wstêgê przeci¹³ wicestarosta Krzysztof Kaczmarek wespó³ z Andrzejem Piotrowskim, dyrektorem PCPR-u, i podopiecznymi WTZ.
Trzydniowa wystawa mia³a za zadanie przypomnieæ nam
o Miêdzynarodowym Dniu Osób Niepe³nosprawnych, który
przypada³ na 3 grudnia, oraz o tym, ¿e wród nas ¿yje wielu
ludzi z obni¿on¹ sprawnoci¹ ruchow¹ lub intelektualn¹. Oni
te¿ chc¹ byæ dostrzegani, anga¿owani w ¿ycie spo³eczne, potrzebni na co dzieñ, o czym mówili podczas otwarcia dyrektor
Warsztatu Pawe³ Kaczmarek, a tak¿e wicestarosta Kaczmarek.
(eliz)
www.krotoszyn.pl

Wolontariusze w ósemce
5 grudnia w Gimnazjum nr 4 odby³o siê spotkanie
wolontariuszy i ich sympatyków zorganizowane z okazji
wiatowego Dnia Wolontariuszy.
Spotkanie przeprowadzono w wietlicy szkolnej, gdzie
wolontariusze i zaproszeni gocie obejrzeli przestawienie przygotowane przez uczniów pod opiek¹ nauczycielki Bo¿eny Drygas, opiekunki szkolnego ko³a wolontariackiego. Znana ju¿
w Krotoszynie ze swego piewu Iga Ka³¹¿na, uczennica I LO,
zapiewa³a wraz z siostra kilka piosenek. Jolanta Borska, sze-

fot. Izabela Barto
Dzia³alnoæ wolontariuszy cieszy siê
w Krotoszynie du¿ym zainteresowaniem
fowa Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej, wrêczy³a
uroczycie dyplomy osobom, które w mijaj¹cym roku wspiera³y wolontariuszy i wspomaga³y ich swoim dzia³aniem.
(eliz)

Wizyta Holendrów
W niedzielne popo³udnie 3 grudnia przyby³o do Krotoszyna czterech holenderskich policjantów z miejscowoci
Brummen i Erbeek. W poniedzia³ek policjanci z³o¿yli wizytê
burmistrzowi Krotoszyna. Na spotkaniu obecny by³ tak¿e pan
Leszek Kulka - starosta powiatu krotoszyñskiego. Program
pobytu holenderskich stró¿ów prawa obejmowa³ wyjazd
do Poznania i spotkanie z wojewódzkim komendantem
policji oraz wyjazd w okolice Szklarskiej Porêby.
(jac)

fot. Adam Augustyniak
Oficjane spotkanie z burmistrzem
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Zima za pasem...
Podajemy wykaz dróg gminnych objêtych zimowym
utrzymaniem - odnie¿anie i posypywanie mieszank¹ piasku
z sol¹ - na terenie miasta. Zarz¹dc¹ tych ulic jest burmistrz
Krotoszyna, Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7,
63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 42 01
Rynek, wschodnia i po³udniowa strona, teren strefy p³atnego parkowania, Rynkowa, Ma³y Rynek, pl. Jana Paw³a II,
Podgórna, Poprzeczna, Woskowa, Spichrzowa, Garncarska,
Studzienna, Nowa, Piekarska, Go³êbia, Strumykowa, Jaminowa, Ró¿ana, Tartaczna, Promienista, Wspólna, Parkowa,
Wiosenna, Tulipanowa, Sportowa, Kwiatowa, Libelta, Lelewela, Pi³sudskiego, Narutowicza, Kasprzaka, Sowiñskiego,
l¹ska, S³owiañska, Orzeszkowej, Tuwima, Orkana, Konopnickiej, £¹kowa, czêæ asfaltowa, Towarowa, obrêb skrzy¿owania z Kobyliñsk¹, Targowa, teren strefy p³atnego parkowania na targowisku (powierzchnia) przed dniami targowymi, teren dla handluj¹cych na targowisku (powierzchnia) przed dniami targowymi, Chopina, Wojciechowskiego, Jagie³³y, Krotoskiego, Samulskiego, czêæ asfaltowa, Urbanowicz, Rozdra¿ewskich, Grzegorzewska, Makowa, Modra. Pozosta³e drogi
gminne bêd¹ odnie¿ane w nag³ych przypadkach, przy obfitych opadach niegu, aby umo¿liwiæ mieszkañcom dojazd do
posesji.

O drogach
Apelujê pilnie do w³odarzy naszego miasta o zajêcie siê
organizacj¹ ruchu drogowego. Brak jest jakichkolwiek rozwi¹zañ poprawiaj¹cych przelotowoæ centrum Krotoszyna. W¹skie zdewastowane uliczki pêkaj¹ od przesuwaj¹cych z minimaln¹ prêdkoci¹ samochodów. Tak jest na Zdunowskiej,
Kociuszki, Ma³ym Rynku, Piastowskiej. W dodatku na wymienionych ulicach parkowane s¹ prywatne samochody. Ra¿¹cym tego przyk³adem jest zastawianie prawego pasa skrzy¿owania ul. Piastowskiej z Sienkiewicza (przy poczcie).
Oddzielna sprawa to drogi krajowe. W godzinach szczytu wprost nie da siê przejechaæ. Mówi siê o nowych rondach.
Jak znam plany, to od ul. Ostrowskiej do Kobyliñskiej ma
byæ ich a¿ piêæ. To techniczny absurd. Wystarczy odci¹¿yæ ul. Mickiewicza, kieruj¹c ruch tranzytowy drogi nr 36 do
Rawicza ulic¹ Konstytucji 3 Maja. Rewelacj¹ te¿ nie s¹ wiat³a
na ul. Raszkowskiej. Bliskoæ ronda sprawia, ¿e robi¹ siê tam
korki.
Po wejciu Polski do Unii Europejskiej ruch tranzytowy
samochodów ciê¿arowych przez Krotoszyn znacznie wzrós³.
Jest te¿ wiêcej aut prywatnych. Uwa¿am, ¿e w³adze miasta,
wspó³dzia³aj¹c z wydzia³em ruchu drogowego i Komend¹ Powiatow¹ Policji powinny opracowaæ koncepcjê gruntownej
przebudowy uk³adu komunikacyjnego miasta.
(an)

Zapraszamy na forum

fot. Izabela Barto
Zakres odnie¿ania ju¿ ustalono.
Na razie jednak niegu brak.

Dla podró¿nych
Podajemy nowy rozk³ad odjazdów poci¹gów ze stacji
Krotoszyn, obowi¹zuj¹cy od 10 .12. 2006 do 8.12. 2007.
Kierunek
godziny odjazdów
Jarocin
5.35 II, 7.20 II, 16.08 II
Kalisz
6.59 I, 15.52 I
Leszno
5.01 I, 6.01 I, 7.06 I, 10.17 I, 13.56 I, 16.17
I, 19.00 I, 21.10 OP
£ód Kaliska 6.59 I
Olenica
5.06 II, 7.19 II, 15.50 II
Ostrów Wlkp. 6.59 I, 8.53 I, 13.52 I, 15.52 I, 19.01,
22.38 I
Poznañ
5.35 II, 7.20 II, 16.08 II
Wolsztyn
19.00 I
Wroc³aw
5.06 II, 7.19 II, 15.50 II
OP - poci¹g osobowy przypieszony, zatrzymuje siê tylko na wyznaczonych stacjach
(red.)
www.krotoszyn.pl

Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
tematy?
Napisz lub przyjd do redakcji Informacji Samorz¹dowych (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na probê autora zachowamy dane personalne do wiadomoci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
listy bêd¹ w miarê mo¿liwoci publikowane na ³amach IS zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.
Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl; tel. 722
74 52, red. nacz. 722 74 40.

Gdzie szukaæ IS

Czasopismo jest dostarczane do domów za porednictwem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich.
Osoby, które nie otrzyma³y Informacji, znajd¹ je
w tutejszym Urzêdzie Miejskim:
- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
Czasopismo jest wyk³adane tak¿e tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).
Jacek Kêpa - redaktor naczelny
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Nauczyciele kontra urzêdnicy
Zwyciêzc¹ towarzyskiego turnieju siatkówki zosta³a dru¿yna samorz¹dowców.
9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 8 odby³ siê II Turniej niu wszystkich zaplanowanych meczy zwyciêzca okaza³a siê
Miko³ajkowy w Pi³ce Siatekipa samorz¹dowców. Gokowej Nauczycieli o Puspodarze turnieju uplasowali
char Dyrektora. W zawosiê na drugim miejscu. Trzedach wziê³y udzia³ cztery
cie miejsce zajêli nauczyciedru¿yny: nauczyciele Zele z jedynki, czwarte - z trójki.
spo³u Szkó³ nr 3, nauczyImpreza zakoñczy³a siê
ciele Zespo³u Szkó³ nr 1 z
wrêczeniem pami¹tkowych
Odzia³ami Integracyjnymi,
pucharów, dyplomów i
nauczyciele Szko³y Podwspólnym poczêstunkiem,
stawowej nr 8 oraz dru¿yprzy którym wymieniono
na samorz¹dowców.
uwagi dotycz¹ce turnieju.
Rozgrywki o godz.
Sk³ad zwyciêskiej dru9.30 otworzy³ dyrektor Je¿yny: Anna Bagiñska, Ryrzy Rêdzikowski. Walka
szard Czuszke, Grzegorz
toczy³a siê w ka¿dym meMajchszak, Roman Olejnik,
czu do dwóch wygranych
Wojciech Ptak, Pawe³ Radosetów. Nie zabrak³o emojewski, Lechos³aw Witek,
cji, gdy¿ prawie ka¿de
Waldemar Wronecki. Trenefot. Roman Wosiek
spotkanie koñczy³o siê
rem dru¿yny by³ Roman
wynikiem 2:1. Po rozegra- Tym razem wygrali samorz¹dowcy. Mówi siê, ¿e krotoszyñscy Wosiek
nauczyciele ju¿ rozpoczêli przygotowania do rewan¿u.
(sp eliz)

Misie w bibliotece
Pluszaki opuci³y zaciszne, dzieciêce pokoiki i odwiedzi³y Krotoszyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, bo tutaj odby³y siê
obchody wiatowego Dnia Pluszowego Misia.
Dzieñ ten przypada
wprawdzie 25 listopada,
ale my wiêtowalimy od
poniedzia³ku 27 listopada,
a nasza akcja trwa³a tydzieñ. Spotykalimy siê z
dzieæmi, a ka¿dy przedszkolak przychodzi³ z misiem. By³a to okazja do
wspólnej zabawy, piewania piosenek o misiach
i recytowania wierszy, do
zabaw misiowych, warsztatów plastycznych i g³onego czytania ksi¹¿eczek
o misiach. Dzieñ Pluszowego Misia by³ okazj¹ do
promocji czytelnictwa i
biblioteki. Misie s³u¿y³y

fot. arch.

Jedno ze spotkañ bibliotecznych

nam te¿ podczas zajêæ, np.
do s³ownego opisywania
ich wygl¹du, bo przecie¿
jest tyle ró¿nych pluszaków.
Jedne s¹ stare, inne nowe,
s¹ miêkkie, puszyste, br¹zowe albo kolorowe. Nasze
dzieci znaj¹ mnóstwo s³awnych misiów z literatury czy
filmu: Mi Uszatek, Mi Colargol, najs³ynniejszy Mi
Puchatek, Mi Paddington,
Mi Fazzy, Mi Baloo.
Do tej pory odwiedzi³o bibliotekê 550 przedszkolaków z przedszkoli: Mi
Uszatek, Kubu Puchatek,
Maciu, Bajka.
(bibl)
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
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