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Wstêgê na otwarciu boisk sportowych Orlik przecinali: burmistrz Julian Jokœ, dyrektor szko³y S³awomira Kalak, senator
RP Ma³gorzata Adamczak, pose³ Maciej Orzechowski, przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Tomasz Wiktor. Czytaj s. 3

Pierwsze takie œlubowanie
Zgodnie z nową ustawą o pracownikach samorządowych, obowiązującą od tego roku, osoba
podejmująca pierwszą pracę na stanowisku
urzędniczym może zostać zatrudniona wyłącznie
na czas określony, podczas którego odbywa służbę przygotowawczą. Służba taka ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w
urzędzie. Pod koniec tego okresu pracownik musi
zdać egzamin sprawdzający jego kompetencje na
danym stanowisku. Potem następuje ślubowanie.
27 listopada ślubowanie - po odbyciu służby
przygotowawczej i pozytywnym zaliczeniu egzaminu - przed kierownictwem Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie złożyły Kinga Cierniewska i Ilona
Fajfer-Pluta. Pierwsza z pań pracuje w Wydziale
Oświaty i Spraw Społecznych, druga w Wydziale
Finansowo-Budżetowym.
Obie pracownice są pierwszymi osobami w naszym urzędzie, które zostały zatrudnione na stanowisku urzędniczym według nowych przepisów.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

DWUTYGODNIK SAMORZĄDU

Wystawa go³êbi
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych Zarząd Oddziału w Krotoszynie informuje, że w dniach 12 i 13 grudnia
w Świetlicy Wiejskiej w Różopolu organizuje Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych.
Wystawa odbędzie się z okazji 60. rocznicy powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz 10. rocznicy założenia Oddziału PZHGP w Krotoszynie.
Na wystawie zobaczymy 250 gołębi z
całego okręgu kaliskiego. Ptaki będą oceniane przez kolegium sędziowskie w 10
klasach ogólnopolskich oraz dwóch wyłącznie dla hodowców Oddziału Krotoszyn. Oceniane będą zarówno gołębie młode, jak i stare.
Wystawa rozpocznie się w sobotę 12
grudnia o godzinie 15.00. Organizatorzy
zapraszają sympatyków, młodzież i dzieci z rodzicami do oglądania ptaków w sobotę w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w nie1
(org)
dzielę od 8.00 do 17.00.
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W rocznicê urodzin
S³owackiego

4 grudnia o godz. 18.00 Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z
Janem Grzegorczykiem pisarzem, publicyst¹, t³umaczem,
autorem scenariuszy filmowych
i s³uchowisk radiowych.

19 listopada w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê podsumowanie konkursu literackiego „W krêgu twórczoœci Juliusza S³owackiego”, który przeprowadzono 18 listopada.

Od pi¹tku 4 grudnia zapraszamy
do nowo wyremontowanego
kina „Przedwioœnie”. W pi¹tkowym repertuarze „Odlot” (godz.
18.00) i „Galerianki” (godz.
20.00).

6 grudnia o godz. 16.00 w kinie „Przedwioœnie” odbêdzie siê
koncert „Miko³ajki z Zespo³em
Tañca Ludowego Krotoszanie”.
Do 10 grudnia w holu Muzeum
Regionalnego mo¿na ogl¹daæ
wystawê pokonkursow¹ „Polskie Symbole Narodowe”.

Fot. Anna Sobczak

Do 6 grudnia w galerii „Refektarz” ogl¹daæ mo¿na wystawê
prac Marca Chagalla.

Nagrodzeni w konkursie
I miejsce – Katarzyna Seraszek, I LO KoŸmin Wlkp.
II miejsce – Paulina Zaremba, – ZSP nr 1 Krotoszyn
III miejsce – Angelika Szczotka,– ZSP nr 1 Krotoszyn
Komisja przyzna³a równie¿ 3 wyró¿nienia. Na zakoñczenie wys³uchano kilku utworów zagranych na pianinie przez Annê Lewandowsk¹ oraz Alfreda Chojnickiego. Patronat
nad konkursem sprawowa³ burmistrz Krotoszyna.
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna serdecznie dziêkuje za dofinansowanie konkursu
burmistrzowi Krotoszyna oraz staroœcie krotoszyñskiemu. Sk³ada te¿ podziêkowania biblioteka radnym Rady Miejskiej w Krotoszynie: p. Urszuli Olejnik, p. S³awomirowi Augustyniakowi i p. Paw³owi Sikorze za przekazanie œrodków finansowych na strojenie pianiEwaBukowska
na.

11 i 12 grudnia w „Przedwioœniu” odbêdzie siê 14. Ogólnopolski Festiwal Dzieciêcy o Tematyce Ekologicznej Krotoszyn
2009. Uroczyste otwarcie festiwalu - pi¹tek 11 grudnia, godz.
11.00.
12 i 13 grudnia w œwietlicy wiejskiej w Ró¿opolu wystawa go³êbi pocztowych zorganizowana
przez krotoszyñski Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych.

Znawcy lasu
25 listopada w Krotoszyñskim
Oœrodku Kultury przeprowadzony zosta³ konkurs wiedzy o lesie pn. „Chroñmy las”. By³a to 18. edycja konkursu
przeznaczonego dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i powiatu. W tegorocznej wziê³o
udzia³ 11 trzyosobowych dru¿yn. Po
teœcie pisemnym trzy najlepsze dru¿yny z obu kategorii wiekowych przesz³y
do fina³u. Na podstawie iloœci punktów
zebranych podczas czêœci ustnej konkursu jury wy³oni³o zwyciêzców.

Muzeum Regionalne zaprasza
wielbicieli lokalnej historii na
wystawê fotografii Paw³a Jêdrzejczaka „Czas odnaleziony.
Rodzina Bajerleinów”.

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

01
36
58
14
51
07
57

Szko³y podstawowe
I miejsce - Daria Motyl, Marta Krystek,
Dawid Jag³a ze SP w Rozdra¿ewie
II miejsce - Anna G³uchowska, Daria
Markowska, Mi³osz Ko³acki ze SP nr 7
w Krotoszynie
III miejsce - Hanna Lisiak, Piotr Pluta,
Filip Zyba³a ze4 SP w Roszkach

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

(62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

fot. Maciej Karolewski

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

Celem konkursu by³o uczczenie 200. rocznicy urodzin wybitnego poety polskiego
romantyzmu. Konkurs skierowany by³ do
uczniów szkó³ œrednich. Do konkursu przyst¹pi³o 28 uczniów z Krotoszyna i KoŸmina Wlkp. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
przedstawieniem s³owno-muzycznym pt.
„Zaduszki u S³owackiego”, które biblioteka przygotowa³a we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem „Razem”. Nastêpnie Dyrektor biblioteki przeczyta³a protokó³ komisji konkursowej. W salonowej scenografii wyst¹pili: Juliusz S³owacki – Mateusz Puœledzki; Matka S³owackiego – Romana Hyszko; Narratorka – El¿bieta Gasztka; Alina – Faustyna Grobelna; Balladyna
– Zofia Mroczek; Chopin I – Anna Lewandowska; Chopin II – Alfred Chojnicki; Zoœka – Marlena Pinkowska. Efekty specjalne – Mateusz Idzior.

Gimnazja
I miejsce - Dagmara Klupœ, Patrycja
Poczta, Jakub Otworowski z Gimnazjum w Rozdra¿ewie
II miejsce -£ukasz Poprawa, £ukasz
Sztuder, Szymon Grzeœkowiak z Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie
III miejsce - Klaudia Buga³a, Piotr Brodala, Kacper Janicki z Gimnazjum nr 4
w Krotoszynie
Przy organizacji konkursu od lat
pomoc¹ merytoryczn¹ i finansow¹ s³u¿y Nadleœnictwo Krotoszyn oraz Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Krotoszynie. Pracownicy
tych instytucji przygotowuj¹ pytania
konkursowe, zasiadaj¹ w jury i wspó³finansuj¹ nagrody. Konkurs od 14 lat
odbywa siê w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieciêcego o Tematyce
(karol)
Ekologicznej.

Gawêda o œwiêtach
24 listopada Krotoszyñska Biblioteka Publiczna przygotowa³a kolejne spotkanie z cyklu
„Dzieci – Dzieciom”.
Tym razem dla wygody uczestników - uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych mieszkaj¹cych poza Krotoszynem, odby³o siê ono na terenie szko³y. Tematem zajêæ by³y zbli¿aj¹ce siê
wielkimi krokami œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Najpierw zebrani wys³uchali
utworów zwi¹zanych z Gwiazdk¹, a
póŸniej zabrali siê do pracy.
Rozpiêtoœæ wieku uczestników
by³a du¿a, dlatego podzielono ich na
dwie grupy. M³odsi wyklejali bombki
choinkowe zrobione ze z³otych talerzy
jednorazowych. Grupa m³odzie¿owa z
du¿ym zaanga¿owaniem tworzy³a z
kartki œwi¹teczne. Przy niewielkiej po-

mocy opiekunów powstawa³y ma³e
dzie³a sztuki. Potem gawêdzono na
temat zwyczajów i prezentów œwi¹tecznych. O dziwo, nikt nie chcia³ od
Miko³aja komputera! Prawie nikt nie
mia³ te¿ pomys³u na gwiazdkowy podarek. W najbli¿szym czasie Miko³aj
otrzyma listy z zamówieniami! Starsi
uczniowie opowiadali o swoich osi¹gniêciach i nagrodach zdobytych w
konkursach, a tak¿e zaprezentowali
przygotowywane na konkurs kolêdy.
Nastêpne spotkanie w grudniu. Bêdzie
dotyczy³o samego Œwiêtego Miko³aja!
Zapraszamy!
Beata Waleñska-(eliz)

Fot. Mateusz Puœledzki

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl

Gimnazjum
z projektami
Od kwietnia do paŸdziernika br. Gimnazjum nr
4 jako jedyna szko³a tego typu w powiecie
krotoszyñskim uczestniczy³a w projekcie...
... Ogólnopolskiej Fundacji
Edukacji
Komputerowej
(OFEK) i Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
zatytułowanym „E-szkoła Wielkopolska - Twórczy Uczeń”.
Celem inicjatywy było upowszechnienie pracy metodą
projektu a także zapoznanie
uczniów i nauczycieli z nowymi możliwościami edukacyjnymi wspomaganymi technologią
informacyjną. W Gimnazjum nr
4 utworzono pięć grup projektowych, których prowadzeniem
zajęli się: mgr Joanna Michalak (problemy społeczne), mgr
Urszula Woźniak (problemy
prozdrowotne), mgr Kamila
Żaruk (problemy artystyczne),
mgr Małgorzata Pługowska
(problemy literackie), mgr inż.
Roman Szcześniak (problemy
zawodoznawcze).
Młodzież tworząca grupy
projektowe uczestniczyła w zajęciach stacjonarnych (w wymiarze 48 godzin lekcyjnych)
oraz e-learningowych (w wymiarze 52 godzin lekcyjnych)

odbywających się na Platformie Edukacyjnej FRONTER.
Efekty kilkumiesięcznej pracy
uczniów i nauczycieli prezentowały wystawy przygotowane
dla społeczności szkolnej.
Udział w projekcie przyniósł zarówno nauczycielom,
jak i uczniom cenne doświadczenie (młodych naukowców
dodatkowo zachęcając do samodzielnych poszukiwań w odkrywaniu świata) i uświadomił,
w jakim kierunku zmierza edukacja XXI wieku. Wszystkie
prace projektowe zostały zgłoszone do konkursu organizowanego przez OFEK i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozostało tylko czekać
na wyniki…
Strona internetowa szkolnych projektów Gimnazjum nr
4 www.webfronter.com/wielkopolska/gimnazjum4
Strona internetowa e-szkoła
Wielkopolska http://www.eszkola-wielkopolska.pl/
Roman Szcześniak

www.is.krotoszyn.pl
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Orlik oddany szkole

Lipowa z rondem

27 listopada w obecnoœci wielu osób, g³ównie
m³odych u¿ytkowników ze szko³y, ale tak¿e
oficjalnych goœci, oddany zosta³ do u¿ytku w
Krotoszynie w pobli¿u Promenady kompleks
boisk sportowych.

Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z modernizacj¹ ulicy Lipowej w Krotoszynie, w czêœci
przylegaj¹cej do Szko³y Podstawowej nr 4.

Kalak, poseł Maciej Orzechowski,
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Wiktor, burmistrz Julian Jokś i reprezentantka samorządu uczniowskiego.
Swój udział w przekazaniu obiektu użytkownikom miał także proboszcz parafii farnej, ks. dziekan
Adam Modliński.
Młodzież szkoły - gospodyni
uroczystości przygotowała krótki i dynamiczny program artystyczny: pokaz break dance’u,
tańca nowoczesnego oraz tańca
z pomponami. Oklaskiwali ich
szkolni koledzy i koleżanki, władze gminy i powiatu, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele klubów sportowych i osoby zaproszone spoza Krotoszyna. Boiska kosztowały 1 mln 488 tys. zł, z czego po 333
tys. zł przekazały Ministerstwo
Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski Województwa Wielko(eliz)
polskiego.

Nauczyciele, a przede
wszystkim rodzice uczniów
szkoły „parkowej”, jak często
mówi się o SP 4, od lat borykali
się z brakiem miejsc do zatrzymywania się i utrudnieniami z
wyjazdem sprzed placówki.
Szkoła zlokalizowana jest przy
ruchliwej drodze krajowej, co
uniemożliwia swobodny przystanek przy dowożeniu pociech na
zajęcia i odbieraniu ich po lekcjach. Bezpiecznym rozwiązaniem jest wjechanie w ulicę Lipową, na odcinku biegnącym od
Sienkiewicza w stronę parku.
Stara, zniszczona nawierzchnia
jezdni i zużyte chodniki nie ułatwiały jednak zadania ani rodzi-

com ani dzieciom. Dużym utrudnieniem było także wycofanie pojazdu z tej ulicy na ruchliwą krajówkę, gdyż natłok zaparkowanych aut
często uniemożliwiał manewr zawracania. Gmina postawiła na solidne rozwiązanie problemów komunikacyjnych przy SP 4, czego
efektem jest naprawa tego fragmentu ulicy i budowa ronda pozwalającego kierowcom na bezkolizyjne zawracanie. Na chodniku i na parkingu położono nową kostkę, a na jezdni wykonano nową nakładkę.
Modernizacją ulicy zajęła się
krotoszyńska firma Gembiak – Mikstacki, zwyciężczyni przetargu nieograniczonego. Koszt robót opiewa
na 251 tys. zł.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

Nabór na stra¿nika

£¹kowa - trzeci etap
Urząd Miejski w Krotoszynie już
po raz czwarty w bieżącym roku uzyskał dofinansowanie zewnętrzne na
gminną inwestycję.
Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 dotyczy trzeciego etapu budowy ulicy Łąkowej, na odcinku od ulicy Tyczyńskiego do Bolewskiego.
Jego długość wynosi prawie 628
metrów.
Zadanie obejmuje budowę szerokiej na 6 metrów jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnie
chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. W zakres prac wchodzi także
przebudowa dwóch skrzyżowań: z
ulicami Bolewskiego oraz Jasną i budowa oświetlenia ulicznego. Inwestycja stanowić będzie kontynuację
i zarazem zakończenie robót prowadzonych przez gminę na Łąkowej. W
pierwszym etapie zbudowano odci-

nek pomiędzy ulicami Zdunowską a
Staszica, w drugim - od Staszica do
Tyczyńskiego.
Krotoszyński wniosek o dofinansowanie trafił na listę rankingową
112 projektów z naszego województwa, zakwalifikowanych do udziału
w Narodowym Programie PDL. Można było w nim uzyskać kwotę na
pokrycie 50 procent kosztów kwalifikowalnych. Urząd Wojewódzki
przeznaczył na program 39 milionów zł, co wystarczyło do zabezpieczenia finansowego tych projektów,
które zmieściły się w pierwszej trzydziestce. Nasz wniosek uplasował
się na miejscu 10. Przyznana Krotoszynowi dotacja wynosi 811 tys.
zł.
Realizacja ostatniego etapu budowy ulicy Łąkowej planowana jest
na pierwsze półrocze przyszłego
roku. Zadanie zostało już umieszczone w projekcie przyszłorocznego
(eliz)
budżetu.

Firma Gembiak-Mikstacki sp.j. z Krotoszyna wygra³a przetarg na budowê
ulicy Krótkiej i Szkolnej z parkingiem
w Benicach. Na ulicy Krótkiej wybudowana zostanie jezdnia o d³ugoœci
129 i szerokoœci 4 metrów, z nawierzchni¹ bitumiczn¹ z betonu asfaltowego wraz z podbudow¹ i obustronnym krawê¿nikiem. Roboty na
ulicy Szkolnej obejm¹ budowê jezdni
o d³ugoœci 261 i szerokoœci 4 metrów, równie¿ z nawierzchni¹ bitumiczn¹ z betonu asfaltowego, podbudow¹ i obustronnym krawê¿nikiem.

fot. Izabela Bartoœ

Nowe boiska powstały przy
Zespole Szkół nr 3 w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012.
Kompleks składa się: z boiska piłkarskiego o wym. 30 na 62 metry
i nawierzchni z trawy syntetycznej; z boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej,
wielkości 32,10 na 19,10 metry z
nawierzchnią poliuretanową; z
budynku socjalnego, w którym
ulokowano sanitariaty, szatnie,
pomieszczenie trenera środowiskowego oraz magazyn sprzętu
sportowego. Boisko futbolowe zaopatrzono w bramki oraz ustawione za nimi piłkochwyty - wysokie na 6 metrów ażurowe ścianki. Boisko wielofunkcyjne wyposażone jest w kosze do koszykówki i komplet do gry w piłkę siatkową.
Wstęgę symbolizującą oddanie boisk do użytku przecięli: senator RP Małgorzata Adamczak,
dyrektorka szkoły Sławomira

Krótko

Burmistrz Krotoszyna og³asza nabór kandydatów na wolne
stanowisko urzêdnicze - stra¿nik miejski.
1. Wymagania niezbêdne:
a) ukoñczone 21 lat,
b) korzystanie z pe³ni praw publicznych,
c) wykszta³cenie wy¿sze,
d) nienaganna opinia i niekaralnoœæ,
e) sprawnoœæ pod wzglêdem fizycznym i psychicznym,
f) uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej,
g) posiadanie prawa jazdy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) wzrost co najmniej 175 cm,
b) umiejêtnoœæ pracy na komputerze.
3. Podstawowy zakres zadañ na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie
okreœlonym w przepisach o ruchu drogowym,
c) ochrona obiektów komunalnych i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej,
d) konwojowanie dokumentów, wartoœci pieniê¿nych itp.,
e) patrolowanie miasta,
f) prowadzenie spraw okreœlonych przepisami o wykroczeniach.
4. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie,
d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
f) oœwiadczenie o niekaralnoœci,
g) zaœwiadczenie o stanie zdrowia,
h) oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Osoby zainteresowane prac¹ na ww. stanowisku wymagane dokumenty winny
z³o¿yæ do 10 grudnia br. (czwartek) w kopertach z napisem „Nabór na
stanowisko stra¿nika miejskiego” osobiœcie w Punkcie Informacyjnym Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7 lub poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski, ul.
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn (decyduje data wp³ywu przesy³ki do urzêdu).

W najbli¿szych dniach rozstrzygniêty
zostanie przetarg na remont i rozbudowê Domu Rolnika w Bo¿acinie. W
przysz³ym roku istniej¹cy budynek zostanie rozbudowany o zaplecze kuchenne i kot³owniê. Zakres robót
obejmuje roboty budowlane, instalacji wod. - kan., instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wentylacyjnej
oraz instalacji elektrycznej.
Do 14 grudnia firmy zainteresowane
udzia³em w przetargu na budowê ulicy S³onecznej w Krotoszynie - etap I
mog¹ sk³adaæ swoje oferty. Zdanie
polega na budowie jezdni o d³ugoœci
oko³o 356 metrów o nawierzchni z
mieszanek mineralno - bitumicznych
na podbudowie t³uczniowej i szerokoœci zmiennej od 4,5 do 5,5 m. W
zakres budowy wchodzi tak¿e ci¹g
pieszo-jezdny o d³ugoœci ok. 70 i szerokoœci 4,5 metrów o nawierzchni z
kostki brukowej oraz chodnik z kostki brukowej, wjazdy do posesji, odwodnienie do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej. Prace obejm¹ te¿ przebudowê sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej.

Kursy dla stra¿aków
Miasto i Gmina Krotoszyn realizuje dwa projekty w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
1.”Profesjonalna Stra¿ - bezpieczna
Gmina. Projekt szkoleñ z zakresu
atownictwa medycznego dla stra¿aków - ochotników w Gminie Krotoszyn” . W ramach projektu zostanie
przeprowadzony bezp³atny kurs z zakresu ratownictwa medycznego dla 40
stra¿aków z terenu gminy Krotoszyn.
Zak³adane rezultaty projektu:
- podniesienie kwalifikacji stra¿aków
z Ochotniczych Jednostek Stra¿y Po¿arnej,
- zwiêkszenie mo¿liwoœci operacyjnych Jednostek Stra¿y Po¿arnej,
- wzrost poziomu bezpieczeñstwa
mieszkañców gminy Krotoszyn.
2. ”Profesjonalna Stra¿ - bezpieczna Gmina. Projekt szkoleñ dla stra¿aków z jednostek OSP w Gminie Krotoszyn”. W ramach projektu zostanie
przeprowadzony bezp³atny kurs z zakresu prawa jazdy kat. C dla 14 stra¿aków z terenów gminy Krotoszyn.
Zak³adane rezultaty projektu:
- podniesienie kwalifikacji stra¿aków
z Ochotniczych Jednostek Stra¿y Po¿arnej,
- zwiêkszenie mo¿liwoœci operacyjnych Jednostek Stra¿y Po¿arnej,
- wzrost poziomu bezpieczeñstwa
(mk)
mieszkañców gminy.
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Nagrody dla sportowców
Uroczyste podsumowanie sezonu
sportowego 2008/2009 odby³o siê w
poniedzia³ek 16 listopada w nowo wyremontowanej sali przy ul. Sportowej.
W spotkaniu udzia³ wziêli m³odzi sportowcy z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Nagrodami rzeczowymi i finansowymi uhonorowani zostali ci, którzy
w sposób szczególny wyró¿nili siê,
zdobywaj¹c medale i zajmuj¹c wysokie miejsca w zawodach krajowych, a
tak¿e reprezentuj¹c Krotoszyn na mistrzostwach Europy i Œwiata. Nagrody
otrzymali tak¿e trenerzy, by³y równie¿
podziêkowania dla sponsorów.
Przyznano puchary i nagrody dla najlepszych szkó³ miasta i gminy w rankingu aktywnoœci sportowej. Zwyciê¿y³y Szko³a Podstawowa nr 8 (wœród
podstawówek) i Gimnazjum nr 4
(wœród gimnazjów). Na zakoñczenie

www.is.krotoszyn.pl

Biegacze w Górze
A¿ 11 zawodników z Krotoszyna
wziê³o udzia³ 11 listopada w XVI Ogólnopolskim Biegu Niepodleg³oœci w
Górze.
£¹cznie w ca³ej, kilkugodzinnej
imprezie wziê³o ponad 800 uczestników. Kulminacyjnym punktem zawodów by³ bieg g³ówny na dystansie 10
000 metrów. Najszybciej wœród panów pobieg³ Arkadiusz Gardzielewski
z WKS Œl¹sk Wroc³aw, który osi¹gn¹³
rezultat 30,22 min. W gronie pañ naj-

spotkania odby³y siê prezentacje przygotowane przez kluby sportowe Ceramik, Krotosz, TAR Rozum, Akade-

szybsza by³a Agnieszka Cio³ek z AZS
AWF Wroc³aw, 34,35 min. Przed biegiem g³ównym odby³o siê osiem wyœcigów dla m³odzie¿y, a tak¿e bieg dla
przedszkolaków. Imprezê w Górze
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ medaliœci olimpijscy: Marian Sypniewski,
florecista, oraz Dariusz GoŸdziak, piêcioboista nowoczesny.
Wyniki zawodników z powiatu
krotoszyñskiego

miê Sportów Walki NIPPON. Lista
osób nagrodzonych na stronie
www.krotoszyn.pl
(mm)

Trójka - pierwsza
26 listopada w hali Centrum Sportu i Rekreacji ,,Wodnik’’ w Krotoszynie przy ulicy M³yñskiej odby³ siê...
... I Turniej Pi³ki Siatkowej Ch³opców o
Puchar Burmistrza Krotoszyna. W zawodach udzia³ wziê³y wszystkie krotoszyñskie gimnazja.

Wyniki spotkañ grupowych
G4 : G1 1:2 (25:21, 18:25, 10:15)
G3 : G5 2:0 (25:6, 25:14)
G2 : G1 0:2 (14:25, 16:25)
G2 : G4 2:1 (25:11, 18:25, 15:11)
W meczu o III miejsce G2 pokona³o G5
2:0 ( 25:15, 25:12). W meczu fina³owym
G3 pokona³o G1 2:0 ( 25:12 , 25:21). Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano
Jakuba £yskawê z G1.

Klasyfikacja koñcowa turnieju

I miejsce Gimnazjum nr 3 Krotoszyn:
Jakub Taciak, Daniel £uczak, Sebastian
Golko, Sebastian Przybylski, Miko³aj Bukowski, Maciej Kalitka, Micha³ Tanaœ ,
Norbert Szymczak, Adam Skrzypczak,
opiekun Tomasz Horyza.
II miejsce Gimnazjum nr 1 Krotoszyn:
Jakub £yskawa, £ukasz Szkolke, Kamil
Nowaczyk, Bartosz Terakowski, Kamil
Dana, Maciej Œpitalniak, Marek Durak,
Micha³ WoŸniak, Gracjan Matyla, Karol
Wiœniewski, Szymon Jankowski, opiekun Wis³aw Wciórka.
III miejsce Gimnazjum nr 2 Krotoszyn:
Patryk Brenk, Krystian Ha³as, Konrad
Zaj¹c, Hubert Minta, Miko³aj Wawrzyniak, B³a¿ej Jêdrkowiak, Przemys³aw

Sobecki, Piotr Tarnowski, Szymon Papierski, Kamil Ma³ecki, £ukasz Kowalski, Mateusz Kaczmarek, opiekun Bartosz Karwik.
IV miejsce Gimnazjum nr 5 Krotoszyn:
Adam Wosiek, Mateusz Kryœ, Dariusz
Poziewski, Dariusz Sworo, Karol Sworo, Karol Gmurowski, Damian Jankowski, Marcin Ignasiak, Patryk Fr¹szczak,
opiekun Marlena Budziñska.
V miejsce Gimnazjum nr 4 Krotoszyn:
Adam Ca³ujek, Sebastian Homa, Bartosz
Jarysz, Micha³ Blecha, Krystian Jankowski, Jaros³aw Gohl, £ukasz Gohl, Miko³aj Drygas, Szymon Szulc, Przemys³aw
Czesiak, Dominik Jêdrkowiak, opiekun
£ukasz Wa³êsiak.
£ukasz Wa³êsiak

Œwiêto krwiodawców
20 listopada odby³o siê coroczne spotkanie honorowych dawców krwi.
Spotkanie zorganizowano z
okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadających na 22 26 listopada. W tym roku obchody miały szczególny przebieg ze
względu na 35- lecie Klubu HDK
przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża i 30lecie Klubu HDK przy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Gośćmi uroczystości oprócz
krwiodawców byli starosta Leszek Kulka, burmistrz Julian
Jokś, burmistrz Koźmina Wlkp.
Maciej Bratborski, przedstawiciel posła Macieja Orzechowskie-

go i sponsorzy.
Obchody uświetnił występ
uczniów szkolnego koła PCK z
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Krotoszynie
pod kierownictwem Aleksandry
Knychały.
Spotkanie było okazją do
wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Odznakę Honorową PCK II
stopnia otrzymał Robert Wasielak, IV stopnia - Tomasz Chołoga, Maciej Bratborski, Wiesław
Głuszek. Odznaki Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi za oddanie 6 litrów krwi wręczono 37

osobom, za 12 litrów krwi - 13, za
18 litrów krwi - 8 osobom. Medale pamiątkowe z okazji 90-lecia
Polskiego Czerwonego Krzyż,
które otrzymały oba świętujące
kluby oraz osoby: Leszek Kulka,
Julian Jokś, Tadeusz Gronek, Jerzy Przewoźny, Wojciech Miński,
Mariusz Przybył.
21 listopada w Poznaniu odznakę honorową Za Zasługi dla
Woj. Wielkopolskiego otrzymał
Krzysztof Kierzek, od 30 lat
krwiodawca, obecnie prezes
Zarządu Rejonowego PCK w
(kierz)
Krotoszynie.

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.),
Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makie³a. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Rafa³
Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis
Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
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