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Inspektorzy wybrani
8 lutego została podpisana
umowa dotycząca nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.”

SMS-y z Krotoszyna
Wszyscy potrzebujemy wiedzy o wydarzeniach. Zależy nam na
informacji o bliskich imprezach, wydarzeniach sportowych, o oficjalnych komunikatach. Chcemy być uprzedzani o niebezpieczeństwach
związanych z gwałtownymi zmianami pogody oraz znać wcześniej
terminy braku wody czy prądu w naszej miejscowości. Od dziś każdy
może otrzymywać takie dane na swój telefon komórkowy, łatwo, szybko, bez dodatkowych opłat. Wystarczy wysłać SMS o treści Tak.pkr04
na numer 661 000 112, aby zarejestrować się w systemie (koszt sms-a
według stawki Państwa operatora), by później BEZPŁATNIE otrzymywać komunikaty drogą sms-ową. Wkrótce do Państwa skrzynek
pocztowych trafią ulotki zachęcające do korzystania z systemu, a na
ulicach zobaczymy plakaty. Regulamin korzystania z usługi znajduje
się na stronie www.sisms.pl
* Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania (plakat, ulotka) znajdują się na stronie:
www.sms.krotoszyn.pl

fot. Jacek Kêpa

Za tą oficjalną nazwą kryje się
ambitny i przygotowywany od
kilku lat projekt budowy miejskiej kanalizacji. Drugi etap tego
przedsięwzięcia obejmie południowo-zachodnią część miasta
i kosztować będzie ponad 60 milionów złotych, z czego prawie 40
gmina pozyskała z funduszy
unijnych. Podpisanie umowy 8
lutego poprzedzone zostało ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, do którego stanęły cztery
firmy. Najkorzystniejsza okazała się oferta Instytutu Samorządności i Zarządzania z Wrocławia. To jej przedstawiciele gości-

fot. archiwum
Izabela Bartoœ
fot.

Takiej zimy dawno nie by³o. Wprawdzie jest nieco uci¹¿liwa
dla doros³ych, ale za to ile frajdy sprawia dzieciom.
Na zdjêciu przedszkolaki z „Maciusia”, czyt. s. 6.

li u burmistrza. Za nadzór nad
inwestycją, która zakończy się w
sierpniu 2013 roku, firma z Wrocławia otrzyma 825 tys. złotych.
Na przełomie lutego i mar-

ca tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. To właśnie
ich jakość i terminowość nadzorować będzie firma z Wrocła(jakep)
wia.
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W minigalerii Krotoszyńskiej
Biblioteki Publicznej prezentowane są prace krotoszynianki Olgi Witczak z III
klasy I LO w Krotoszynie.
18 lutego o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne
spotkanie w sprawie kompleksowej ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w
powiecie krotoszyńskim, organizowane przez krotoszynianina Jana Pawlika.
Stowarzyszenie „Razem”
wspólnie z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną zapraszają na „Podwieczorek u
Chopina” w bibliotece 22 lutego o godz. 18.00.
25 lutego (czwartek) o godz.
10.00 w sali 41 odbędzie się
XLVII sesja Rady Miejskiej w
Krotoszynie.
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zaprasza w lutym do
oglądania wystawy malarstwa olejnego pt. „Uroda
kwiatów”. Autorką obrazów
jest krotoszynianka Małgorzata Zimniak.
6 marca o godz. 19.00 w kinie
koncert najsłynniejszego zespołu muzyki klezmerskiej
„Kroke”. Bilety w cenie 30 zł
do nabycia w KOK.
6 marca i 24 kwietnia Urząd
Skarbowy w Krotoszynie organizuje Dni Otwarte. W
godz. od 9.00 do 13.00 mieszkańcy mogą złożyć zeznania
podatkowe, uzyskać pomoc w
wypełnianiu zeznań, deklaracji i poznać siedzibę urzędu.

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

Ferie ciekawe i weso³e
M³odzi krotoszynianie, którzy odwiedzali w czasie ferii budynek Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej, nie mogli narzekaæ na nudê, bowiem czeka³o na nich wiele ciekawych spotkañ i zajêæ.
Ka¿dego dnia dzia³o siê coœ innego...
Do żelaznego
repertuaru spotkań bibliotecznych należą pogadanki leśników,
które od lat cieszą
się niezmiennym
powodzeniem.
Podczas spotkania
z leśnikami dzieci
usłyszały, na czym
polega praca leśnika, jak zimą dokarmiać
leśnych
mieszkańców, mogły obejrzeć także
okazy
różnych
zwierząt. Konkurs
plastyczny, zagadki oraz drobne
upominki od leśników
ucieszyły
wszystkich uczestników spotkania.

mi programami, filmami i wzięli udział
w konkursach z nagrodami od firmy
ADAX. Innego dnia z
kolei mieli okazję
obejrzeć spektakl
przygotowany przez
Stowarzyszenie
Przyjaciół Gimnazjum nr 4 pt. „W krainie bajek”, a potem
uczestniczyć
w
warsztatach plastycznych prowadzonych przez Iwonę Cyunczyk, mieszkankę
Koźmina
Wlkp. prowadzącą
własną pracownię
artystyczną.
fot. archiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Innym często
wykorzystywanym Spotkania feryjne zakoñczy³, jak co roku, fantastyczny bal przebierañców.
w bibliotece pomysłem są spotkania z Pocztem oceniali swój kunszt kulinarny. skich tańcach.
Wierzbięty z Krotoszyna, nale- Bardzo ciekawym spotkaniem Młodzi goście feryjni bawili się
żącym do Bractwa Rycerskiego był kurs szybkiego czytania i też świetnie podczas warsztaZiemi Kaliskiej. I tym razem z technik uczenia się prowadzo- tów „Taniec moją pasją”. Poddużą ciekawością dzieci wysłu- ny przez Justynę Klimek, spe- staw tańców latyno-amerykańchały informacji o współcze- cjalistkę w tej dziedzinie. skich uczyła ich Katarzyna Winsnych rycerzach i obejrzały pre- Uczestnicy poznali techniki za- cenciak, trenerka z Centrum
zentację multimedialną.
pamiętywania oraz wykonali Tańca „Showdance” w Krotoćwiczenia na rozwijanie pamię- szynie. Łukasz Rabenda, specjaMagnesem przyciągającym ci fotograficznej. W ramach lista do spraw BHP i inspektor
młodych ludzi do biblioteki są utrwalania nowej wiedzy przy- ochrony przeciwpożarowej, porównież spotkania z kucharzem. gotowali mapy myśli. Nowością prowadził warsztaty udzielania
Podczas jednego z feryjnych dni było również spotkanie z Alber- pierwszej pomocy przedmedyczRoman Lachel z restauracji „Ra- tem Mlaze, lektorem języka an- nej, wykorzystując do nich profetuszowej” mówił o zdrowym gielskiego z Republiki Połu- sjonalne manekiny ćwiczeniowe.
odżywianiu oraz o specjałach dniowej Afryki. Pan Albert
kuchni innych narodów. Słucha- przygotował pokaz multimeFanów gier komputerowych
cze przygotowali pod jego okiem dialny na temat kultury i oby- zgromadził dzień zajęć przygotosmakowite surówki i sałatki, a czajów RPA, a uczestnicy pró- wanych wspólnie z firmą „Hardpotem wspólnie degustowali je i bowali swoich sił w afrykań- bit”. Młodzi zapoznali się z nowy-

¯ycie przynosi nam czasami chwile cierpienia
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

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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i wewnêtrznej samotnoœci,
w takich momentach nie mo¿e pomóc nic
i nikt z zewn¹trz, ulgê mo¿e przynieœæ jedynie wiara...

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

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

999
998
997

www.is.krotoszyn.pl

Drogiej Kole¿ance Kamili Paterek–Riedrich
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i szczerego ¿alu
z powodu œmierci Matki
sk³adaj¹
Burmistrz Krotoszyna
Julian Jokœ
i pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się dni w bibliotece połączone z
wyjściem na zewnątrz. Raz była to wizyta w kręgielnię w Wodniku, innym razem
- oglądanie w kinie filmu „Epoka
Lodowcowa 3”. Spotkania feryjne zakończył, jak co roku, fantastyczny bal przebierańców, połączony z wyborami najlepszego
stroju i najlepszych tancerzy.
Biblioteka dziękuje osobom,
które prowadziły zajęcia, sponsorom za wsparcie oraz wszystkim
dzieciom za uczestnictwo. Sponsorzy ferii: Bank Spółdzielczy,
Urząd Miejski, Nadleśnictwo
Krotoszyn, CSiR Wodnik, Albert
Mlaze, Łukasz Rabenda, Katarzyna Wincenciak, „Hardbit”,
ADAX.
(eliz, nab)

G³osuj
Info-rynek
na Krotoszyn
Krotoszyn został zgłoszony
do I edycji konkursu „Moje wirtualne miasto”.
W konkursie można wygrać
wirtualny spacer po mieście.
Prosimy o oddanie głosu na nasze miasto na stronie internetowej http://www.mojewirtualnemiasto.pl/
Każdy głos zwiększa szanse
na wygraną. Głosować można jeden raz w ciągu tygodnia z jednego adresu e-mailowego. Organizator będzie automatycznie
wysyłać link uwierzytelniający z
potwierdzeniem głosu. Głos ważny jest tylko, gdy Internauta potwierdzi go linkiem zawartym w
wiadomości e-mail.
Jeden głos na dane miasto to
jeden punkt.

Już od trzech lat na krotoszyńskim rynku emitowane były
w piątki i soboty informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w naszej gminie.
W grudniu minionego roku
forma i czas tych ogłoszeń uległy
pewnej zmianie. Teraz są one
nagłaśniane we wtorki i piątki w
godzinach popołudniowych. Lektorka czyta szeroką informację o
repertuarze kinowym, koncertach, wystawach, spotkaniach
autorskich, meczach i zawodach
sportowych oraz innych ciekawych wydarzeniach.
Jeśli chcielibyście Państwo,
aby Wasza informacja została tą
drogą przekazana mieszkańcom
Krotoszyna, prosimy o przesłanie
jej pod adres e-mailowy: info-rynek@wp.pl
(red.)

www.is.krotoszyn.pl
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Certyfikaty na sesji
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie w dniu 28 stycznia
Gabriela Koœmider,
szefowa firmy GabiPlast, oraz Edmund
Pestka, w³aœciciel
firmy EP,a, odebrali
Certyfikaty Europejskiego Systemu Wyró¿nieñ i Nagród Jakoœci.

Tu¿ po wrêczeniu certyfikatów.

Laureaci HIT-u z Krotoszyna
7 lutego o godz.
17.00 w auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ og³oszenia wyników Konkursu Gospodarczo-Samorz¹dowego Hit Regionów
2009.

Dodatkową atrakcją spotkania
był koncert Zbigniewa Wodeckiego.
Organizatorami HIT-u są:
Agencja Promocyjna PUNKT S i
starostowie powiatów wojewódz-

W gronie tegorocznych laureatów w kategorii Organizacja i Zarządzanie znalazły się dwie firmy
oraz jedna instytucja z Krotoszyna. Były to:
- „Ewa” SA - Hit Rubinowy, za
kilkukrotny udział zwieńczony powodzeniem, za najwyższe standardy produkcji oraz innowacyjność technologii;

twa wielkopolskiego. Konkurs
promuje najlepsze produkty,
usługi i dokonania firm, samorządów lokalnych oraz przedsięwzięcia ekologiczne i organizacyjne. ma na celu także promo(eliz)
cję walorów regionu.

Gabriela Koœmider i Tadeusz Polowczyk...

- Powiatowy Urząd Pracy - Hit
2009, za wdrożenie systemu SEPI
(Samorządowa Elektroniczna
Platforma Informacyjna, pierwszy
raz w Wielkopolsce);
- PPH Gabi-Plast - Hit 2009,
za dynamiczny rozwój firmy i jakość obsługi klienta.

XX-lecie
Samorz¹du
Terytorialnego
8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął
ustawę, powołującą do istnienia
samorząd gminny, a krótko potem,
27 maja, odbyły się pierwsze samorządowe wybory.
Dwudziestolecie tych wydarzeń świętować będziemy w trakcie tegorocznych Dni Krotoszyna.
Specjalnym zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna powołany został
Komitet Honorowy, który zajmie
się przygotowaniem obchodów.
Burmistrz zwraca się do wszystkich działających w naszej gminie
organizacji pozarządowych z apelem o uwzględnienie w planowanych przez nie w tym roku przedsięwzięciach wydarzeń, nawiązu(jakep)
jących do tej rocznicy.

Zakaz
wstêpu!
Uwaga, nie wolno wchodzić na
lód na Jeziorze Odrzykowskim. Wejście grozi załamaniem lodowej tafli. 15 lutego
nastąpiło celowe upuszczenie
wody ze zbiornika. Obniżenie
poziomu wody związane jest z
rozpoczęciem przez służby
porządkowe gminy przygotowań do ewentualnych roztopów i spływaniem wody ze
(red.)
śniegu.

fot. Jacek Kêpa (x2)

Szefowie nagrodzonych firm
odebrali dyplomy i statuetki od organizatorów konkursu oraz kwiaty i dyplomy, które w imieniu burmistrza Juliana Joksia wręczyli im
przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Na pocz¹tku lutego gmina zatrudni³a 10 osób, które zajmuj¹ siê
udro¿nianiem ulicznych wpustów
do kanalizacji deszczowej. Zwa³y
podtopionego œniegu zalegaj¹ce
wraz z piaskiem przy krawê¿nikach blokuj¹ sp³yw wody do kratek œciekowych, st¹d koniecznoœæ
ich oczyszczenia. Do pracy tej zatrudniono w ramach robót publicznych osoby skierowane przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Krotoszynie.
Przetarg na budowê ul. Hubala w Krotoszynie wygra³a krotoszyñska firma Gembiak-Mikstacki sp. j. Firma ta bêdzie równie¿
prowadzi³a prace zwi¹zane z przebudow¹ ul. Wielkopolskiej w Krotoszynie. Zakres robót obejmuje
wykonanie jezdni o ³¹cznej d³ugoœci ok. 464 metrów. Przebudowany zostanie odcinek od ul. S³owiañskiej do ul. Œl¹skiej (jezdnia
o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych) oraz odcinek
od ul. Œl¹skiej do ul. Okrê¿nej
(jezdnia o nawierzchni z kostki
brukowej).

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Gabi-Plast i EP,a uzyskały
tytuł lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością oraz
zostały wyróżnione znakiem Wielkopolska Jakość.
Obecny na sesji przedstawiciel
Wielkopolskiego Instytutu Jakości
Jarosław Piszczek o wręczenie
certyfikatów poprosił Przewodniczącą Rady Miejskiej Zofię Jamkę oraz burmistrza Krotoszyna
(mm)
Juliana Joksia.

Krótko

...oraz Bogus³aw Szeszycki odebrali dyplomy.

Od 1 lutego br. zmieni³ siê rozk³ad jazdy PKS Krotoszyn. Bli¿sze
informacje uzyskamy na dworcu
autobusowym, tel. 62 725 35 82,
ora na stronie internetowe: http://
www.pks.krotoszyn.pl/

Zapraszamy
na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej
gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do
redakcji. Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na
proœbê autora zachowamy dane personalne do wiadomoœci redakcji. Tekstów
anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹
w miarê mo¿liwoœci publikowane na
³amach IS - zastrzegamy sobie prawo
skracania tekstów zbyt d³ugich lub niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów nie zwracamy.

Nasz adres:
Informacje Samorz¹dowe
Ko³³¹taja 7,
63-700 Krotoszyn
tel. (62) 722 74 52
is@um.krotoszyn.pl

Projekt „Rozwój
i Kreatywnoœæ”
Od 8 lutego Krotoszyn bêdzie goœci³ dwóch studentów holenderskiego
Uniwersytetu Nauk Stosowanych SAXION, prowadz¹cych badania w ramach
projektu „Rozwój i kreatywnoœæ regionu”.
Celem ich badañ bêdzie okreœlenie
mo¿liwoœci rozwoju turystyki w naszej
gminie. Efekty ich pracy bêd¹ pomocne w planowaniu dzia³añ promocyjnych. Projekt bêdzie realizowany do 28
czerwca br.
(syl)
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Kwiatowa wystawa
W poniedzia³ek 1 lutego w holu Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej
spotkali siê wielbiciele malarstwa olejnego, zainteresowani wystaw¹
obrazów Ma³gorzaty Zimniak.

Pani Małgosia jest krotoszynianką, z wykształcenia farmaceutką, malowanie stanowi jej
hobby, ale jak przyznała - przez
wiele lat zaniedbywane. Rok
temu mąż sprezentował jej zestaw do malowania, co pozwoliło jej na nowo odnaleźć radość
z barw i kształtów utrwalanych
na płótnie. Pomimo braku czasu - praca, rodzina - pani Małgosia namalowała przez rok
dwanaście obrazów, pełnych
kwiatowych bukietów w soczystych naturalnych kolorach.
Stąd pomysł na tytuł wystawy „Uroda kwiatów”.

fot. Izabela Bartoœ (x2)

Kwiaty na p³ótnie zainteresowa³y wielu mieszkañców

Zwiedzaj¹cy zadawali dociekliwe pytania na temat techniki malowania.

Podczas poniedziałkowego
wernisażu malarka odpowiedziała na wiele pytań zwiedzających, bowiem otwarcie wystawy spotkało się ze sporym zain-

teresowaniem mieszkańców.
Wystawa znajduje się w
holu na drugim piętrze, obrazy

można oglądać do końca miesiąca w godzinach pracy biblio(eliz)
teki.

Przewodnik dla Polaków
Departament Gospodarki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego przekaza³ informacjê o tym, ¿e mo¿e udostêpniæ zainteresowanym Przewodnik Gospodarczy Francja 2009-2010.
Wydawnictwo opublikował
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu.
Ma ono charakter poradnika dla
polskich podmiotów zainteresowanych współpracą z Francją
oraz prowadzeniem działalności
na rynku francuskim.
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W książce znajdują się informacje na temat: form działalności gospodarczej we Francji,
usług bankowych, systemów podatkowego i ubezpieczeń społecznych, pracy Polaków we
Francji, załatwiania kwestii
spornych w kontraktach han-

dlowych, transportu nieruchomości i promocji gospodarczej.
Przewodnik jest dostępny w
siedzibie Departamentu Gospodarki UMWW przy ul. Przemy(eliz)
słowej 46 w Poznaniu.

www.is.krotoszyn.pl

Stypendyœci sportowi
Wykaz osób, które otrzyma³y stypendia za
wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie
sportowym w 2010 roku
1. Paszek Daria, KKS „Astra”, siatkówka plażowa
2. Wosiek Szymon, KKS „Astra”, piłka nożna
3. Nowak Grzegorz, KKS „Astra”, piłka nożna
4. Wosiek Bartłomiej, KKS „Astra”, piłka nożna
5. Stybel Łukasz, KKS „Astra”, piłka nożna
6. Staszewski Adam, KKS „Astra”, piłka nożna
7. Sójka Adrian, KKS „Astra”, piłka nożna
8. Witek Tomasz, KKS „Astra”, piłka nożna
9. Młynarczyk Artur, KKS „Astra”, piłka nożna
10. Kmiecik Sebastian, KKS „Astra”, piłka nożna
11. Krystek Karol, KKS „Astra”, piłka nożna
12. Marciniak Mikołaj, KKS „Astra”, piłka nożna
13. Dzwoniarek Agnieszka, KS „Krotosz”, karate
14. Kowal Dominik, KS „Krotosz”, karate
15. Kaczmarek Adrianna, KS „Krotosz”, pływanie
16. Kuca Przemysław, KS „Krotosz”, pływanie
17. Minta Adam, KS „Krotosz”, pływanie
18. Jarysz Bartosz, KS „Krotosz”, lekkoatletyka
19. Malinowski Radosław, KS „Krotosz”, tenis stołowy
20. Tomaszuk Kamil, KS „Krotosz”, tenis stołowy
21. Maćkowiak Jarosław, KS „Krotosz”, tenis stołowy
22. Wiszowaty Kazimierz, KS „Krotosz”, tenis stołowy
23. Rybak Adrian, KS „Krotosz”, tenis stołowy
24. Rozum Kewin, TA „Rozum”, sumo
25. Bernat Sebastian, TA „Rozum”, sumo
26. Rozum Aron, TA „Rozum”, sumo
27. Konrady Patryk, TA „Rozum”, sumo
28. Konieczny Mateusz, TA „Rozum”, sumo
29. Talarczyk Natalia, TA „Rozum”, sumo
30. Blecha Michał, TA „Rozum”, sumo
31. Łuczak Tomasz, TA „Rozum”, sumo
32. Czubak Łukasz, TA „Rozum”, sumo
33. Bielski Dawid, ASW „Nippon”, karate
34. Kaźmierczak Damian ASW „Nippon”, karate
35. Kujawski Artur, ASW „Nippon”, karate
36. Grenda Fryderyk, ASW „Nippon”, karate
37. Kaczmarek Sebastian, UKS „Polon” piłka siatkowa
38. Kaczmarek Łukasz UKS „Polon”, piłka siatkowa
39. Kaźmierczak Robert, UKS „Polon”, piłka siatkowa
40. Borusiak Paweł, UKS „Piast”, piłka siatkowa
41. Gajowczyk Adrian, UKS „Piast”, piłka siatkowa
42. Błażejczyk Miłosz, UKS „Piast”, piłka siatkowa
43. Paszek Patryk, UKS „Piast”, piłka siatkowa
44. Chmielarz Krystian, UKS „Piast”, piłka siatkowa
45. Robakowski Jakub, UKS „Piast”, piłka siatkowa
46. Nowacki Kamil, UKS „Piast”, piłka siatkowa
47. Kruś Piotr, UKS „Piast”, piłka siatkowa
48. Paluszek Mariusz, UKS „Piast”, piłka siatkowa
49. Radojewski Mateusz, KTPS, piłka siatkowa
50. Korcz Piotr, UKS „Rakieta”, tenis ziemny na wózkach
51. Baran Robert, LKS „Ceramik”, zapasy
52. Mączak Przemysław, LKS „Ceramik”, zapasy
53. Niśkiewicz Justyna ,LKS „Ceramik”, zapasy
54. Filipczak Dariusz, LKS „Ceramik”, zapasy
55. Słowiński Adam, LKS „Ceramik”, zapasy
56. Filipczak Adam, LKS „Ceramik”, zapasy
57. Filipczak Mateusz, LKS „Ceramik”, zapasy
58. Stasierski Szymon, LKS „Ceramik”, zapasy
59. Wosiek Adam, LKS „Ceramik”, zapasy
60. Chrastek Romana, LKS „Ceramik”, zapasy
61. Karbowiak Michał, LKS „Ceramik”, zapasy
62. Miłkowski Marcin, LKS „Ceramik”, zapasy
63. Chołodecki Tomasz, LKS „Ceramik”, zapasy
64. Wyrwas Roman, LKS „Ceramik”, zapasy
(woss)
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Widok na miasto
Prawdopodobnie w przyszłości wieża
zostanie ujęta jako jeden z przystanków na
trasie szlaku turystycznego prowadzącego między innymi przez Krotoszyńskie
Dąbrowy.

Rozpoczêto przygotowania do budowy punktu widokowego, z którego bêdzie mo¿na
obejrzeæ panoramê miasta. Wie¿a widokowa
zostanie usytuowana w rejonie ul. Ceglarskiej (w okolicach Strzelnicy Bractwa Kurkowego).

Panoramę Krotoszyna podziwiać będzie
można z wysokości około 12 metrów. Taras widokowy wykonany zostanie z konstrukcji stalowej i zostanie zadaszony.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Zadanie zapisano w budżecie na 2010r.,
zaplanowano na nie kwotę 50 tys. zł .

Kiedy zostaną oszacowane koszty, kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę wieży.

W Cechu szkolenia

Identyfikacja psów

1 lutego odby³o siê w Cechu Rzemios³ Ró¿nych uroczyste otwarcie
Oœrodka Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego.

W lutym Urz¹d Miejski podpisa³ umowy z lekarzami weterynarii na us³ugê wszczepienia
psom mikroprocesora.

1. Prywatna Praktyka Weterynaryjna, Tomasz Grzelski,
ul. Bukówko 19, 63-700 Krotoszyn, tel. 603 136 839, w godzinach:
pon., śr – pt. 19.00 – 21.00, wt. 16.00 – 18.00.
2. Usługi Weterynaryjne GALLIVET, Karol Wlazły,
ul. Grudzielskiego 32, 63-700 Krotoszyn, tel. 606 467 759, 728 458
669, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00.
3. Prywatna Praktyka Weterynaryjna, Elżbieta Krzyśków,
ul. Zdunowska 191, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 68 37, 662 263
213, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00.

fot. Izabela Bartoœ (x2)

Nowa placówka umożliwia
uczniom z klas zasadniczych
wielozawodowych zdobywanie
wiedzy z teorii zawodowej bez
kłopotliwych i kosztownych wyjazdów do innych ośrodków,
poza Krotoszynem. Do tej pory
osoby, które uczyły się w takich
klasach, uzupełniały naukę
teoretyczną na miesięcznych
kursach w Kaliszu, Lesznie lub
nawet Poznaniu. Dojazdy oraz
noclegi były dużym obciążeniem dla rodzinnych budżetów.
Starania Cechu Rzemiosł Różnych zakończyły się powodzeniem. Powołany przez starostę
krotoszyńskiego Ośrodek funkcjonuje w budynku Cechu: na
parterze przygotowano nową

Akcja elektronicznej identyfikacji psów będzie trwała do 10 grudnia br. Do tego czasu właściciela psów zameldowani na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mogą zgłaszać się do niżej wymienionych
lecznic weterynaryjnych z dowodem tożsamości oraz dokumentem
zwierzęcia, metryką, ewentualnie rodowodem lub aktualną książeczką szczepień:

Otwarcie oœrodka by³o du¿ym wydarzeniem.

Pierwsz¹ grup¹ szkoleniow¹ s¹ przyszli malarze-tapeciarze.

4. Gabinet Weterynaryjny VETINA, Patrycja Polcyn,
ul. Piastowska 30, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 08 46, 606 534 983,
w godzinach: pon. – pt. 8.00 – 18.00, sob. 8.00 – 12.00.

klasę szkolną, zajęcia będą także prowadzone w dużej sali na
drugim piętrze.

5. PHU ANIMAR Prywatny Gabinet Weterynaryjny, Marek Wosiek,
ul. Głowackiego 11a, 63-700 Krotoszyn, tel. 695 795 786, w godzinach: pon. – pt. 10.00 – 18.00.

Dyrektorem placówki został Rafał Paterek. 1 lutego rozpoczęły się zajęcia dla adeptów
zawodu malarz-tapeciarz i
sprzedawca. Do końca roku
przez budynek Cechu przewinie się - według wstępnych rachub - blisko dwustu młodych
ludzi podzielonych na grupy
zawodowe.

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia wizyty. Właściciele psów mających już wszczepione mikroprocesory mogą się zgłaszać do ww. gabinetów celem bezpłatnego wprowadzenia danych o
swoim czworonogu do bazy danych systemu INDEXEL. W bieżącym
roku koszty akcji w całości poniesie Urząd Miejski w Krotoszynie.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszył program artystyczny w
wykonaniu
uzdolnionych
uczniów, zaproszonych przez
organizatorów.
(eliz)

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie z 26 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia stawki opłaty od posiadania
psów i zwolnień od tej opłaty, każdy posiadacz psa, który w 2009
roku jak i w roku 2010 dokonał lub dokona wszczepienia elektronicznej identyfikacji, zostanie zwolniony w 2010 roku z uiszczenia
opłaty od posiadania psa na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej,
w 2011 roku obowiązek elektronicznej identyfikacji psów będzie ciążył na każdym właścicielu psa.
(wiol)
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Spotkajmy siê
w bibliotece – konkurs

Kulig przedszkolaków

Kluczem do wygranej w konkursie jest opisanie marzenia o
swojej bibliotece – czego w niej
szukacie, co chcielibyście znaleźć.
Wypowiedź konkursowa powinna zawierać uzasadnienie i
nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Szczegóły na
stronie www.biblioteki.org/
konkursy

fot. archiwum

Organizator konkursu, Fun-

21 stycznia rodzice dzieci z
oddziału V wraz z nauczycielkami z Przedszkola „Maciuś” w
Krotoszynie, korzystając ze
wspaniałej zimowej aury zorganizowali kulig dla swoich
dzieci.

W niedzielne popołudnie wszyscy udali się do gościnnej posiadłości rodziców jednego z
przedszkolaków Po przybyciu
na miejsce mamy zajęły się
przygotowaniem posiłku (grochówka, kiełbaski, napoje), a

Wystawa przybliża bogate
dzieje kultury Państwa Środka.
Zaprezentowano na niej ponad
70 wynalazków z różnych dziedzin nauki, techniki i sztuki.

Oprócz powszechnie
kojarzonych z Chinami wynalazków, takich jak papier, jedwab, proch strzelniczy, porcelana, na
wystawie znajdą się
eksponaty z dziedziny rolnictwa, transportu morskiego,
astronomii, przedmioty codziennego
użytku i wiele innych
(łącznie 165 obiektów
na 300 m2 powierzchni).

ruiny zamku, renesansowy rynek, fara, muzea, Mięćmierz,
Wąwozy, Janowiec - zamek, Puławy.
Koszt wycieczki: 230 zł dla
członków stow. Razem z półrocz-

Rozgrywki na stole

(p7)

fot. archiwum

Memoria³ Mariana Pinkowskiego
w tenisie sto³owym - 30 stycznia
2010r. Krotoszyn, wyniki.
Szko³y podstawowe
1. Daria Pabich LKS Tajfun Ostrów
Wlkp.
2. Ksenia Reyer, PUKS Wojciech Kobierno
3. Monika Siwiec, UKS Impuls Zduny
4. Julia Szyrner Kobylin

Organizatorami wystawy są
Polsko-Chińska Fundacja Promocji i Sztuki Dongfeng, Muzeum Regionalne im. Hieronima
Ławniczaka oraz Refektarz –
(helka)
Galeria KOK.

Wycieczka w czerwcu
Stowarzyszenie ,,Razem’’
Krotoszyn zaprasza na 3-dniową
wycieczkę do Kazimierza Dolnego w dniach 3 - 5 czerwca 2010 r.
W programie: Czarnolas,
Zwoleń, Góra Trzech Krzyży,

Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 21 marca 2010 roku. Dla
zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody: laptopy, drukarki, mp3 i audiobooki.

ojcowie rozpalaniem ogniska.
Na dzieci czekała moc atrakcji:
kulig, zjazdy z górki na sankach, rzucanie śnieżkami oraz
inne harce na śniegu. Wszyscy
bawili się wspaniale.

Wystawa chiñskich
wynalazków
Do 28 marca 2010 r.
w budynku muzeum w
Krotoszynie mo¿na
ogl¹daæ wystawê
„Tajemnice chiñskiego geniuszu. Odkrycie
i wynalazki”.

dacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, zachęca do
udziału w konkursie użytkowników bibliotek. Nagrodzeni zostaną nie tylko uczestnicy, ale
również biblioteki, które zostaną
wskazane w formularzu konkursowym.

nym stażem, 250 zł - pozostali i
sympatycy. Zapłata w trzech ratach. Szczegółowe informacje
przy zapisie. Bliższe informacje
tel. 509 160 550.
(raz)

1. Piotr Matyba, UKS Impuls Zduny
2. Maksym Krupka, MKS Daniszyn
3. Tobiasz Matysiak, Kobylin
4. Jakub ¯urawka. MKS ¯aki Taczanów
5. Adrian Morawski, Zduny
6. Kornel Bruder, Kobylin
Gimnazja
1.Dominika Szczotka, Bo¿acin
2. Anna D¹browska, PUKS Wojciech
Kobierno
3. Honorata D¹browska, jw.
4. Klaudia Baranowska, Kobylin
5. Helena Przybylak, Daniszyn
6. Sandra P³aczek, Zduny
1.Mateusz Jarus, Kobylin
2. Hubert ¯urawka, Raczyce
3. Miko³aj Czubak, Krotoszyna

4. Miko³aj Kostrzewa, Kobylin
5. Mi³osz Szyrner, Kobylin
6. Sebastian Staniewski, Krotoszyn
Seniorzy
1.Bartosz Elias
2. Aureliusz Reyer
3. Robert Wachowiak
4. Ryszard Bruder
5. Piotr Brylewski
Oldboje
1.S³awomir Grzelski
2.Stanis³aw Gdynia
3.Adam Szyrner
4. Jaros³aw Kapa³a
5. Wies³aw Pazgrat
6. Wojciech Kardyka
Organizatorzy: CSiR Krotoszyn, KS Krotosz. Sponsorzy: „Elektrosprzêt” - Andrzej Saracen, „Em-Mir” Miros³aw
Gawroñski, ZUE Stanis³aw Gdynia,
„Kro-Mal-Bud” Krzysztof Jankowski,
„Elektronarzêdzia” - Jêdrzej Kubel,
„Tombud”- Tomasz Budziñski, „Wulkanizacja” - Zenon i Robert Górnikowie,
Krotoszyñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, „Wentylacja-Klimatyzacja”- Krzysztof Drygas.
Stanis³aw Gdynia

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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10 lutego Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „Dzieci – Dzieciom”.
Tym razem odbyło się ono pod
hasłem „Akademia przyrody”. Ze
względu na warunki pogodowe i
przewidywane problemy uczestników z dojazdem odbyło się ono w
Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul.

Młyńskiej 2d.
Wstępem do wspólnej zabawy
była „Bajka o owocach”, którą
przeczytała głośno Irmina Waleńska z Gimnazjum nr 1. Potem dzieci zgromadzone wokół stołu losowały etykiety z nazwami warzyw
i owoców i szukały wylosowanych
na tacy. Sporo śmiechu było przy
rozpoznawaniu pokrojonych w
małe kawałki warzyw i owoców -

po smaku i zapachu. A malując
wspólny obraz „Mój sad”, uczestnicy pokazali, ile wynieśli ze spotkania.
Spotkania są dofinansowane
przez gminę w ramach konkursu
ofert burmistrza Krotoszyna. Następne zaplanowano na marzec w
siedzibie krotoszyńskich policjantów.
Beata Waleńska (eliz)

fot. archiwum

Akademia przyrody

fot. KOK

W efekcie remontu
obiektu kina Krotoszyñski Oœrodek Kultury przygotowa³ salê
prób muzycznych dla
du¿ych sk³adów. Jeszcze przed remontem
by³a to sala wy³¹cznie
dla Krotoszyñskiej
Orkiestry Dêtej.

fot. archiwum

Nowe
miejsce

Jak się okazało, życie muzyczne naszego miasta ma
wszelkie szanse na rozkwit!
Poza Orkiestrą Dętą swoje komfortowe miejsce dla artystycznych prób będzie tam miała powstająca Krotoszyńska Orkiestra Kameralna pod dowództwem Krystiana Ciesiółki i nowy
chór pod batutą Izabelli Żyto.
Kolejne zmiany, to nowy kapelmistrz Krotoszyńskiej Orkiestry
Dętej, a dotychczasowy dyrygent, zasłużony Józef Banasiewicz będzie pełnił funkcje honorowe.
Wszystkich potencjalnych
muzyków zainteresowanych
wejściem w poszczególne składy orkiestr prosimy o kontakt z
Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. Szczególne potrzeby to panowie do chóru, a dla orkiestry
kameralnej: skrzypce, altówka,
wiolonczela, flet poprzeczny,
klarnet, obój, saksofon sopranowy i waltornia. O potrzebach orkiestry dętej powiadomimy po
rozpoczęciu pracy z nowym kapelmistrzem i zdiagnozowaniu
przez niego ogólnej sytuacji.
Wojciech Szuniewicz
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Sukcesy sportowców
Kategoria młodziczek (dziewczynek ze szkół
podstawowych)
III miejsce - Ksenia Reyer
Kategoria juniorek
I miejsce - Dominika Szczotka (drugi rok z rzędu)

II miejsce - Honorata Dąbrowska
IV miejsce - Eliza Serafiniak
Kategoria gimnazjalistów
V miejsce - Mikołaj Czubak
Kategoria seniorów
I miejsce - Aureliusz Reyer
Kategoria oldbojów
I miejsce - Stanisław Gdynia (trzeci rok z rzędu)
II miejsce - Sławomir Grzelski
VIII miejsce - Henryk Kurzawski
(gdynia)

fot. archiwum

Dużym sukcesem zakończył się udział krotoszyńskich tenisistów stołowych w finale Grand Prix
2009/2010 Ostrowa Wlkp. Zawody odbyły się 1 lutego w Sieroszewicach. Nasi zawodnicy zdominowali imprezę, zajmując wiele bardzo dobrych pozycji.

Przegl¹d
piosenki
Stowarzyszenie „Razem’’ Krotoszyn zaprasza na I Powiatowy
Przegl¹d Piosenki
Polskiej lat 50. i 60.
„Dawnych wspomnień
czar...” 16 kwietnia o godz. 15.00
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
Zapraszamy wszystkich miłośników śpiewu bez względu na
wiek i przynależność do organizacji czy zespołu!
Bliższe informacje: Elżbieta
Gasztka, tel. 509 160 550 i Karol
Kaj. tel. 501 044 228. Liczba
uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. (stow)

Warsztaty
teatralne
Zajêcia teatralne w
Œwietlicy Œrodowiskowej dla Dzieci Niepe³nosprawnych: dla
dzieci oraz dla wolontariuszy.
Zapraszamy na bezpłatne,
specjalistyczne, integracyjne
warsztaty teatralne, w których
uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Prowadzić je będą instruktorzy teatralni w każdy piątek od 15.30 19.30. Liczba miejsc ograniczona.
Chcesz uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach teatralnych? Uczyć się sztuk scenicznych, a jednocześnie pomóc
swoim niepełnosprawnym kolegom i koleżankom?
Dodatkowe informacje pod
numerami tel. 605 401 508, 668
723 870.
(wioma)
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