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1 marca w Urzêdzie Miejskim odby³o siê kolejne spotkanie poœwiêcone
nowemu systemowi powiadamiania SMS-owego, w którym uczestniczyli m.in.
szefowie s³u¿b mundurowych z Krotoszyna.
Mieszkañcy Krotoszyna i okolic mog¹ otrzymywaæ bezp³atne SMS-y z informacjami o wa¿nych wydarzeniach w gminie. T¹ drog¹ mog¹ byæ równie¿
przekazywane ostrze¿enia o utrudnieniach w ruchu drogowym, awariach, gwa³townych za³amaniach pogody. ¯eby skorzystaæ z us³ugi, wystarczy wys³aæ SMS
rejestracyjny o treœci: Tak.pkr04 na numer telefonu 661 000 112. Krotoszyn
skorzysta³ z oferty wroc³awskiej firmy Samorz¹dowy Informator SMS sp. z
o.o., laureata konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci na innowacyjn¹ e-us³ugê, która na realizacjê projektu pozyska³a dofinansowanie unijne. Leszek Kaczurba, prezes SISMS. sp. z o.o., podkreœla przede wszystkim
³atwoœæ, szybkoœæ i skutecznoœæ w docieraniu z informacj¹ do mieszkañców.
Za korzystanie z us³ugi Krotoszyn zap³aci³ 20 tys. z³: koszt licencji, materia³ów
promocyjnych oraz 27 tys. darmowych SMS-ów. Miesiêczny abonament
wynosi 316 z³. Obecnie chêæ otrzymywania informacji z gminy drog¹ SMSow¹ wyrazi³o ponad 750 osób.
(mm)

Koncert Martyny Jakubowicz
13 lutego 2010 r. w krotoszyñskim klubie 'Fabu³a' odby³ siê
koncert zorganizowany przez
Krotoszyñski Oœrodek Kultury.
Ponad 160 osób wypełniło cały lokal po
brzegi. Na scenie wystąpiła wokalistka i gitarzystka bluesowa, obdarzona oryginalną
barwą głosu Martyna Jakubowicz. Towarzyszył
jej zespół znakomitych muzyków tj. Paweł „Muzzy” Mikosz - gitara basowa, Łukasz Matuszyk –
akordeon oraz Przemek Pacan - perkusja, którzy popisali się doskonałą wirtuozerią.
Artystka wyśpiewała swoje największe przeboje, a także nowsze utwory z ostatnich płyt. Klimatyczne bluesowe ballady przeplatane z żywymi ognistymi rytmami sprawiały, że zebrana publiczność świetnie się bawiła do samego końca
koncertu zakończonego bisami.
Martynę spokojnie możemy nazwać
„pierwszą damą polskiego bluesa”, co udowodniła podczas sobotniego spotkania w Fabule.
(macka)

fot. Bartosz Blecha

SMS-y z Krotoszyna

fot. Izabela Bartoœ

W kontekœcie ciekawej i bogatej wystawy, prezentowanej obecnie w Muzeum Regionalnym, wyraz „chiñszczyzna” zyskuje zupe³ni inne brzmienie... Czytaj s. 5
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Wszechœwiat na magicznej tablicy

Od 1 do 31 marca trwają zapisy
dzieci do krotoszyńskich przedszkoli. Formularze zgłoszeń,
które są podstawą zapisu dziecka, należy pobrać w sekretariacie przedszkola.

Co kryje w sobie Wszechœwiat? Czy czarna dziura mo¿e poch³on¹æ nasz¹ planetê? Czy istniej¹
istoty pozaziemskie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ mo¿na by³o poznaæ...
Nagrodzeni
- szko³y ponadgimnazjalne

5 marca o godz. 17.00 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
zaprasza na otwarcie wystawy
autorskiej Przemysława Kępy.

I m. - Marcin Stachowiak, I LO
w Krotoszynie
II m. - Anna Plewińska, I LO w
Koźminie Wlkp.
III m. - Magdalena Rączka, I LO
w Koźminie Wlkp.

W sobotę 6 marca o godz. 19.00
w kinie ”Przedwiośnie” odbędzie się koncert zespołu muzyki klezmerskiej „Kroke”. Bilety
po 30 zł do nabycia w KOK-u.

Nauczyciele przygotowujący
uczniów: Robert Szczotka, I LO
Krotoszyn; Jarosław Kucharski, LO Koźmin Wlkp.; Mariola
Kudrykiewicz, Gim. 4 Krotoszyn; Monika Dopierała, ZS nr
2 z OI Krotoszyn; Olga Wojtaszek, Gim. 2 Krotoszyn; Elżbieta Kalak, Gim. Kobylin; Iwona
Krzekotowska, Gim. 1 Krotoszyn.

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.

*******************
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie poszukuje informacji o Kazimierzu Bardońskim, pierwszym burmistrzu Krotoszyna.
Podczas okupacji hitlerowskiej
Bardoński działał w konspiracji. Na stanowisko burmistrza
został wybrany przez Tymczasową Radę Powiatową, był nim
do 29 marca 1945 roku. Osoby,
które mają o nim jakiekolwiek
informacje, proszone są o kontakt z krotoszyńskim muzeum
tel. 62 722-61-47, email: muzeum@krotoszyn.pl .

fot. archiwum

Do 28 marca w Muzeum Regionalnym niezwykle ciekawa wystawa „Tajemnice Chińskiego
Geniuszu. Odkrycia i Wynalazki.”

... 13 lutego w Zespole Szkół
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie podczas I Powiatowego Konkursu Astronomicznego. Zorganizował do Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na
podsumowanie Roku Astronomii. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu, którzy pokazali niezwykle
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Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
(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
(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997
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Urz¹d Skarbowy

I m. - Alicja Wójcik, Gim. nr 4 w
Krotoszynie,
II m. - Marcelina Nadolna, Gim.
nr 1 w Krotoszynie,
III m. - Paweł Gajda, Gim. w Kobylinie
IV m. - Krystian Glapa, Gim. nr
2 w Krotoszynie
V m. - Joanna Praszkiewicz,
Gim. nr 5 w Krotoszynie

Samorz¹dowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w dniu 17 lutego zorganizowa³ zajêcia otwarte dla m³odych nauczycieli.

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Starostwo Powiatowe

Prace oceniało jury złożone
z nauczycieli fizyki i astronomii ze szkół biorących udział w
konkursie. Ze względu na bardzo wysoki poziom prezentacji
jury miało duży problem z ustaleniem laureatów konkursu.

Nagrodzeni - gimnazja

Zajêcia dla nauczycieli

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

interesujące prezentacje multimedialne na temat Wszechświata.

Zajęcia w Przedszkolu nr
6 w grupie integracyjnej dzieci 5- i 6-letnich poprowadziła
Maria Effenberg. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami
przeniosły się do krainy królowej Zimy.
Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni przybyli goście. Celem spotkania była
obserwacja zajęć prowadzonych zgodnie z nową podstawą programową oraz wykorzystanie w praktyce metod M. Bogdanowicz i D.
Dziamskiej.
Wymienione metody pracy nauczyciele wychowania
przedszkolnego z terenu Krotoszyna i okolic poznali
wcześniej na warsztatach
szkoleniowych zorganizowa(p6)
nych przez SODN.

Prezentacje konkursowe
zrobiły na zebranych duże wrażenie, w czym niebagatelną rolę
odegrała, wykorzystana po raz
pierwszy, tablica multimedialna. To w pełni nowoczesne
urządzenie współpracuje z
komputerem oraz innymi urządzeniami elektronicznymi. Pozwala na pokazywanie na wielkim ekranie wydruków, zdjęć,
animacji oraz filmów.
Na tablicy można też wykonywać różnego rodzaju rysunki, wykresy a następnie przenosić je do pamięci komputera. Tablica interaktywna od 1 lutego
br. stanowi nowoczesną pomoc
dydaktyczną dla uczniów SP nr
(zs2)
3 i Gim. nr 5.

Kreskówka
10 lutego o godz.
17.00 w holu kina
Przedwioœnie odby³o
siê podsumowanie
projektu Kreskówka.
Przypomnijmy, że na czterech bezpłatnych feryjnych seansach sala kina wypełniona
była do granic możliwości. Po pokazach filmu chętne dzieci brały udział w konkursie plastycznym.
W sumie zebrano ponad 100
prac, z których jury: Beata
Ulbrych i Robert Sokołowski
wystawiło w holu kina 18 najciekawszych prac. Dzieci odebrały
upominki ufundowane przez UM
Krotoszyn, Starostwo Powiatowe i Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Projekt był dofinansowany
przez Urząd Miejski w Krotoszynie.
Robert Sokołowski
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Gratulacje dla PKO
PKO Bank Polski oraz
miêdzy innymi Oddzia³
I w Krotoszynie znalaz³ siê w gronie laureatów jedenastej
edycji konkursu
„Bank przyjazny dla
przedsiêbiorstw”.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

we wraz z Godłem Promocyjnym
Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Krotoszyńskiemu oddziałowi
Kapituła także przyznała takie
Godło Promocyjne, a pracownicę
oddziału, panią Iwonę Zmyśloną,
wyróżniono tytułem „Profesjonalny Doradca Bankowości MSP.”

Konkurs organizuje Krajowa
Izba Gospodarcza wraz z PolskoAmerykańską Fundacją dla Małych Przedsiębiorstw. PKO BP
otrzymał Wyróżnienie Honoro-

Gratulacje z tej okazji Sławomir Nawrocki, dyrektor krotoszyńskiego oddziału PKO BP SA,
odebrał 25 lutego na sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie. Dyplom
gratulacyjny wręczyli dyrektorowi burmistrz Julian Jokś wraz z
przewodniczącą Rady Miejskiej
(mm)
Zofią Jamką.

Wiosna na gminnych ulicach
Wraz ze zbli¿aj¹c¹ siê wiosn¹ ruszaj¹ na du¿¹ skalê roboty drogowe w Krotoszynie na drogach
gminnych.
W najbliższych dniach ekipy
robotników wkroczą na ulice
Hubala i Wielkopolską. Zakres
robót na tej pierwszej obejmuje
budowę ciągu pieszo-jezdnego o
długości ok. 180 i szerokości 6
m z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. Wykonane
zostaną także wjazdy do posesji i elementy odwodnienia. Roboty winny zostać ukończone do
30 czerwca br. Wykonawca zadania jest zwycięzca przetargu
- firma Gembiak-Mikstacki sp.j..
Za Hubala w nowej szacie gmi-

na zapłaci 162,6 tys. złotych
brutto.
Ulica Wielkopolska będzie
kosztowała nas więcej, bo też
zakres robót jest dużo obszerniejszy. Przetarg, tym razem
dwuczęściowy, wygrała również
firmy Gembiak-Mikstacki. Ze
względu na ogrom prac na tej
ulicy - łączna długość ulicy wynosi 464 metry - zadanie podzielono na dwie części. Krotoszyńska firma oczekuje za wykonanie pierwszej części 530 tys. zł,

za drugiej - 140 tys. zł brutto.
Ponad pół miliona będzie nas
tu kosztowała przebudowa ulicy na długości odcinka od Słowiańskiej do Śląskiej. Jezdna
o szerokości 6 i długości 363
metrów, na podbudowie tłuczniowej, pokryta zostanie mieszankami mineralno-bitumicznymi. Wykonane zostaną wjazdy do posesji, elementy odwodnienia, a przebudowie ulegną
sieci energetyczna i telekomunikacyjna.

Druga część zadania obejmuje
przebudowę odcinka od Śląskiej
do ul. Okrężnej o długości ok. 101
metrów. Ten fragment Wielkopolskiej zyska jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, również szerokości 6 metrów. Tu również
zostaną wykonane wjazdy do posesji i elementy odwodnienia i
przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
Roboty na Wielkopolskiej powinny się zakończyć do 30 czerw(eliz)
ca br.

SpóŸniony s³owik i inne...
Urz¹d Miejski wyda³ pod koniec lutego p³ytê
z piosenkami dla dzieci.
Na płycie znajdziemy dziesięć piosenek i jeden utwór instrumentalny, przeznaczone dla młodych słuchaczy. Trzy utwory bazują na wierszach znanych poetów: Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow, autorem tekstów do pozostałych jest krotoszynianin Michał
Chwaliński. On też z jest autorem muzyki i aranżacji do wszystkich.

Producentem płyty jest Krotoszyński Ośrodek Kultury, koszty
przygotowania i tłoczenia pokrył Urząd Miejski. Płytę wydano w
600 egzemplarzach. Ubarwi ona zajęcia muzyczne we wszystkich
krotoszyńskich przedszkolach oraz w młodszych klasach szkol(eliz)
nych.

W lutym bieżącego roku
uchwałą Rady Miejskiej w
Krotoszynie zostały zwiększone o 100 tys. udziały Miasta i Gminy Krotoszyn w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o. w Gostyniu. Obecnie wartość udziałów gminy wynosi
650 tys. zł. Działalność SFPK
Sp. z o.o. polega na poręczaniu spłaty kredytów i pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Objęcie przez Miasto i Gminę Krotoszyn dodatkowych udziałów zwiększyło możliwości
poręczania dla naszych lokalnych przedsiębiorców.
Gmina zleciła opracowanie
dokumentacji projektowej
dotyczącej remontu pomnika
6 Pułku Artylerii Lekkiej
przy ul. Piastowskiej w Krotoszynie. Dokumentacja sporządzona
zostanie
z
uwzględnieniem uwag wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kaliszu, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu oraz Rady
Muzeum w Krotoszynie. Projekt remontu pomnika, obejmujący między innymi rzuty
i wizualizacje, wykona krotoszyńska firma DISEGNO Autorska Pracownia Projektowa Pawła Zielińskiego. Prace remontowe najprawdopodobniej rozpoczną się w tym
roku.
Rozpoczęły się roboty na ulicy Słonecznej w Krotoszynie
– etap I. Zakres prac obejmuje budowę jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie
tłuczniowej, długości 356 m,
oraz ciągu pieszo-jezdnego o
nawierzchni z kostki brukowej, długość 70 m. Wykonany zostanie także jednostronny i obustronny chodnik z kostki brukowej wraz z
wjazdami do posesji. Wykonawca - firma Gembiak-Mikstacki winna uporać się z
tym zadaniem do końca
czerwca. Koszt inwestycji
wynosi 682 tys. złotych.

Krotoszynianie
w finale

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Pan Michał jest z wykształcenia nauczycielem muzyki. Ukończył Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza), od dwóch lat uczy muzyki uczniów Szkoły
Podstawowej w Gorzupi. Jest także instruktorem muzycznym w
Sulmierzyckim Domu Kultury. Praca z dziećmi jest jego zawodem
i pasją, stąd pomysł na takie piosenki. Wśród wykonawców znajdziemy nazwiska uczniów szkół krotoszyńskich, członków dziecięcego zespołu z Sulmierzyc oraz młodego zdunowianina. Śpiewające krotoszynianki to: Marta Koczorowska, Kinga Sudoł, Weronika Mielcarek, wszystkie z ZSP 2, oraz Jesica Ostój z Gim 2.

Krótko

Trzej krotoszynianie będą
reprezentowali nasz powiat w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
Dzieje Oręża i Losy Żołnierza.
Konkurs odbędzie się 19 marca
w Poznaniu, wezmą w nim
udział: Marcin Sobański z Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie, Jędrzej Grobelny oraz Piotr Majchrzak, obaj z Niepublicznego
Gimnazjum w Krotoszynie.
(red.)
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Przeka¿ procent innym
Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na
terenie powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku dochodowego za rok 2009.
KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z pomoc¹"
cel: dla Joanny Wojciechowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Bartosza Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Klaudii i Patrycji Œwiderskich
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Micha³a Grabowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Magdaleny Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Wiktorii Matysiak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Dominiki Brylewskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla S³awy Czubak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Zuzanny Skowroñskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
cel: dla Olgi Zawodnej z Biadek

KROKE w Krotoszynie
Ka¿dy, kto chce mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e bierze udzia³ w niezaprzeczalnym wydarzeniu artystycznym i to najwy¿szej próby powinien byæ
na tym koncercie!
Kroke – jeden z najlepszych
zespołów muzyki klezmerskiej w
Europie utworzony przez absolwentów Akademii Muzycznej w
Krakowie. W języku jidysz "kroke" oznacza Kraków. W twórczości i życiu muzyków określa zarazem fundamentalne odniesienia dla ich tożsamości kulturowej
i artystycznej.

KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
"Przyjazna Szko³a", cel: Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Krotoszynie, nr ident. 092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
"Przyjazna Szko³a", cel: Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Krotoszynie, Plac Szkolny 19, nr ident. 092900155202
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
"Przyjazna Szko³a", cel: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F.
Libelta w Krotoszynie, nr ident. 092900000806

www.is.krotoszyn.pl

Grając własne kompozycje
muzycy nie zrywają kontaktu z
klasycznym klezmerskim muzykowaniem. Na bazie tradycyjnych motywów żydowskich improwizują i budują oryginalne
aranżacje, tworząc pasjonujący
spektakl wciągający każdego
wrażliwego na muzykę słuchacza. Są to utwory bardzo plastyczne, melodyjne, dynamiczne,
lecz ( i to jest ich atut) trudne do
sklasyfikowania w obrębie jakiegokolwiek gatunku.
Bazują na elementach ludo-

wej tradycji muzycznej wielu narodów, wśród nich na muzyce bałkańskich Cyganów, korzystają z
doświadczeń muzyki klasycznej
i jazzu. Muzyka Kroke porusza
ciało i duszę. Jej siła polega na
spontanicznej, pełnej witalności
transformacji starej kultury do
nowej rzeczywistości, wzbogacanej własną wrażliwością i żarliwością muzyków. Wirtuozeria w
opanowaniu instrumentów, pełnia barwy dźwięku, to podstawy
muzyki tworzonej przez Kroke.
Występy emanują radością
wspólnego muzykowania i zawsze przyjmowane są owacyjnie
i entuzjastycznie przez publiczność.
W roku 2000 płyta The Sounds of the Vanishing World
otrzymała Nagrodę Niemieckiej
Krytyki Płytowej (niem. Preis der
deutschen Schallplattenkritik).
Wcześniej natomiast Live at the
Pit otrzymała nominację do tego

wyróżnienia.
W ostatnich latach zespół nagrywał płyty z takimi muzykami
jak skrzypek Nigel Kennedy czy
śpiewaczka Edyta Geppert. Grupa
odnosi wielkie sukcesy, chociaż
częściej za granicą niż w Polsce.
Kroke zagrali między innymi muzykę do filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga! Twóczość zespołu to balansowanie pomiędzy folkiem i world music (w tym muzyką
orientu, zwłaszcza na albumie Seventh Trip) a także trochę jazzu i
tradycji.
Oficjalna strona zespołu:
www.kroke.krakow.pl Link na ich
muzykę do posłuchania w sieci:
www.kroke.krakow.pl/html_pl/dyskografia_pl.html
6.03.2010 (sobota), godz. 19.00,
kino”Przedwiośnie” Bilety: 30 PLN
w KOK-u. Krotoszyński Ośrodek
Kultury zaprasza!
Wojciech Szuniewicz

KRS 0000065247 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
cel: dla LKS Ceramik Krotoszyn
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy "Spartakus"
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie,
cel: dla Zuzanny P³aczek
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie,
cel: dla Krzysztofa Strasburgera
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel: Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel: 23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel: Hufiec KoŸmin Wlkp.
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce
cel: Ko³o Krotoszyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej
miejscowoœci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski
cel: dla Ko³a Krotoszyn
KRS 0000331288 - Fundacja Wspierania Osób Niepe³nosprawnych "Iskierka Nadziei" w Zdunach
KRS 0000050135 - Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
cel: PIOTRULA
(pieni¹dze dla Piotra Wolniaka, który w listopadzie 2009 r. w wyniku wypadku dozna³ z³amania krêgos³upa)
Opis pól w deklaracjach PIT
- Nazwa OPP: Nazwa Organizacji Po¿ytku Publicznego
- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS)
- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP nie wiêcej jak 1% podatku nale¿nego
- Cel szczegó³owy: uszczegó³owienie adresata lub celu na który zostanie
przekazana darowizna 1%
- Wyra¿am zgodê: wyra¿enie zgody na przekazanie organizacji po¿ytku publicznego danych o darczyñcy, tj. imieniu i nazwisku, adresu podatnika (przekazuj¹cego 1%) oraz wysokoœci kwoty przekazanej.
Wa¿ne! Dopisek w rubryce "Cel szczegó³owy" PIT-u skieruje 1%
Twojego podatku na wskazany cel.
(red.)
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Dro¿ej za bilet
Krotoszyński Ośrodek Kultury informuje, iż z dniem 26
lutego zdrożały bilety do kina
„Przedwiośnie”. Bilet ulgowy
(osoby uczące się, renciści, inwalidzi i emeryci - po okazaniu

legitymacji) kosztować będzie 12
zł, normalny 14 zł. DKF 5 zł (na
seanse w tej cenie nie obowiązują wejściówki!).
Podwyżka cen biletów podyktowana jest rosnącymi kosztami

utrzymania, wzrostem standardu kina oraz sugestiami dystrybutorów filmowych. Ostatnia
podwyżka miała miejsce ok. 10
lat temu.
(kok)

G³osuj na Krotoszyn
Przypominamy naszym Czytelnikom, ¿e strona Krotoszyna zosta³a
zg³oszona do konkursu „Moje wirtualne miasto”.
Miasto, które zdobędzie
wśród internautów największe
poparcie, wygrywa dodatek do
strony internetowej - wirtualny spacer po ulicach.
Głosujemy, klikając na baner na naszej stronie i wpisując następnie swój adres e-ma-

ilowy. Potem należy jeszcze potwierdzić głos, wchodząc na
swojego e-maila. Z jednego adresu można potwierdzić głos
tylko raz w tygodniu.
Jeden głos to jeden punkt,
ale konkurs będzie trwał do
kwietnia. Zachęcamy więc na-

szych mieszkańców do cotygodniowych klików.
Do głosowania można także przystąpić, wchodząc przez
stronę http://www.mojewirtualnemiasto.pl/
(eliz)

Spotkanie w bibliotece
18 lutego w budynku miejskiej biblioteki odby³o siê spotkanie nowo
powsta³ego „Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Powstania i Rozwoju
Kompleksowej Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej na Ziemi
Krotoszyñskiej”.
Organizatorzy ruchu zachęcają do udziału w swoich kolejnych spotkaniach. Zaplanowano
je w dniach: 24 marca (środa);

21 kwietnia (środa); 19 maja
(środa) i 17 czerwca (czwartek),
zawsze na godz. 17.00, w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

Więcej informacji na powyższy temat: tel. 62 722 68 63, tel.
kom. 502 127 227 lub e-mailowo:
jan-pawlik@o2.pl .
(red.)

www.is.krotoszyn.pl
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Chiñskie tajemnice w muzeum
Od 12 lutego w Muzeum Regionalnym
mo¿na ogl¹daæ wystawê prezentuj¹c¹
wk³ad chiñskiej myœli
technicznej i naukowej w podwaliny naszej cywilizacji.

zorganizowanych, głównie młodzieży szkolnej, oraz grono osób
zwiedzających indywidualnie.
Nie licząc mieszkańców, którzy
przyszli na wernisaż, byłoby to
ponad 450 osób.
Wystawę można oglądać w Krotoszynie do 28 marca. Przypominamy, że Muzeum Regionalne
jest czynne od poniedziałku do
piątku od 10.00 do 16.00, w środy
- do 18.00; w pierwszą i trzecią
niedzielę miesiąca w godz. 9.00 14.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z kustosz muzeum, grupy mogą wejść do muzeum także w soboty i pozostałe niedziele.

Większość z nas wie, że do
chińskich wynalazków należy
papier, druk, jedwab, porcelana,
ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to Chińczycy wymyślili wiele przedmiotów codziennego użytku. Siewnik, taczka, pług, proch to rzeczy, które
korzeniami sięgają w głąb historii Państwa Środka. Już od XVI
w p.n.e. mędrcy chińscy obser-

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

wowali niebo: widzieli plamy na
Słońcu, zaćmienia Księżyca, trasę komet, nowe gwiazdy... To tylko niektóre przykłady mądrości
ludzi Dalekiego Wschodu, bo
wystawa „Tajemnice Chińskiego
Geniuszu. Odkrycia i Wynalazki”
pokazuje, jak wiele im zawdzięczamy.

Otwarcie ekspozycji spotkało się z dużym zainteresowaniem
krotoszynian, już pierwszego
wieczoru muzeum odwiedziło
ponad sto osób. Do oglądania
eksponatów - dokładnych replik
i oryginalnych okazów - zachęcał Grzegorz Calik, prezes Polsko-Chińskiej Fundacji Promocji

Wystawa jest bardzo obszerna, składa się z ponad 160 eksponatów, które zostały rozlokowane nie tylko na piętrze, ale
także w salach na parterze budynku. W wejściu witają zwiedzających dwie figury ubrane w
bajecznie kolorowe stroje wojowników. Oprócz pożytecznych
urządzeń rolniczych i przedmiotów codziennego użytku czy
ubrań można tam obejrzeć np.
lektykę, makiety okrętów, miotacz kamieni, tajemniczą misę z
brązu, magiczną latarnię... Młodym oglądającym na pewno
spodobają się drewniane marionetki i pacynki z chińskiego teatru lalek, który przed wiekami
był tradycyjną dziedziną sztuki
nie tylko dla najmłodszych.
Od dnia otwarcia ekspozycję
obejrzało już kilkanaście grup

fot. Izabela Bartoœ (x3)

Kultury i Sztuki Dongfeng.

Zajêcia z królewn¹
23 lutego w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej im.
Arkadego Fiedlera w Krotoszynie odby³y siê warsztaty
literacko-plastyczne dla dzieci „O królewnie We³ence”.
warsztatów zabrali się do pracy. Wykorzystując swoją wyobraźnię, zdolności manualne i sugestie bibliotekarki,
robili z włóczki swoje królewny.
Zajęcia taki pokazały dzieciom, że
po przeczytaniu ciekawego opowiadania można także poczuć się bohaterem
książki, tworząc coś, co będzie przypominało o zabawnych wydarzeniach.
(beta)

fot. Beata Waleñska

W spotkaniu udział wzięli uczniowie
klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Na wstępie wszyscy wysłuchali opowiadania Roksany Jędrzejowskiej-Wróbel
„Królewna” o samotności dzieci, które
mają zapracowanych rodziców. Później
przeczytane zostało opowiadanie Rossa Muellera „Wielki kłębek wełny” - niesamowita historia chłopca bawiącego
się w parku kłębkiem włóczki. Tak przygotowani teoretycznie uczestnicy
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Wêdrówka po zimowym Krotoszynie
13 lutego krotoszynianie - wielbiciele lokalnej turystyki wyruszyli na 44. Zimowy
Rajd Turystyczny.

Program wędrówki przedstawił komandor rajdu Karol
Piotrowski. Na rozgrzewkę
cała grupa przeszła do Muzeum Regionalnego, gdzie z
dużym zainteresowaniem
obejrzała aktualną wystawę
„Tajemnice chińskiego geniuszu. Odkrycie i wynalazki”.
Kolejnym punktem na mapie
rajdu był kościółek ś.ś. Fabiana i Sebastiana, przy którym
petetekowiec Andrzej Chmielarz przedstawił krótką historię zabytku.
Mijając chatę mieszczańską z 1750 r. tzw. Kroto-

Wyniki konkursu w kategorii szkół podstawowych i
specjalnych
I m. - Joanna Kalekta, SOSW
Borzęciczki
II m. - Kasper Ulatowski, SP 3
III m. - Kamil Ulatowski, SP 3
IV m. - Krystian Gałęski, ZSS
V m. - Konrad Powroźnik, SP 3
Szkoły ponadpodstawowe
I m. - Maciej Grzeszczak, Gim.
Zduny
II m. - Eliza Serafiniak. I LO
III m. - Tomasz Kołata, Gim.
Zduny
IV m. - Natalia Lis, I LO
V m. - Maciej Jankowski, Gim.
2
VI m. - Sebastian Piotrowski,
Gim. 2

fot. archiwum

Na starcie imprezy zameldowało się 73 osób, w tym 16
niepełnosprawnych. Była to
głównie młodzież w wieku
szkolnym z placówek oświatowych w Krotoszynie, Zdunach
i Borzęciczkach oraz członkowie PTTK i turyści indywidualni.

3, „Łabędź”.

szankę, turyści dotarli do
cmentarza parafialnego, gdzie
zapalili znicz na grobie Hieronima Ławniczaka, badacza i
popularyzatora dziejów i tradycji ziemi krotoszyńskiej, entuzjasty krajoznawstwa i turystyki.
Podczas zaplanowanego postoju nad Jez. Odrzykowskim
Kazimierz Mackiewicz z PTTK
przeprowadził konkurs na
śniegowe rzeźby.

O godz. 12.30 uczestnicy
dotarli do mety w Zespole
Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie czekał na
nich ciepły posiłek. W szkole
obejrzeli wystawę na temat
rajdów zimowych, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem Jana Grząki. Młodzi
uczestnicy wzięli udział w konkursie pisemnym na temat walorów krajoznawczych naszej
okolicy.

Wyniki konkursu rzeźby
I miejsce - Aleksander Łęcki,
Gim. 2, „Bałwan Rajdowy”
II m. - uczniowie Gim. w Zdunach, „Pies”
III m. - uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Krotoszynie, „Wieloryb”,
IV m. - uczniowie I LO, „Łódka
z tratwą, inspiracja po wystawie chińskiej”
V m. - Kamil Ulatowski, SP 3,
„Misiu Gogo”
VI m. - Kasper Ulatowski, SDP

Zdobywcy wyróżnionych
miejsc konkursowych otrzymali publikacje turystyczne,
a wszyscy - plakietki rajdowe. Komandor podziękował
uczestnikom za przybycie i
zaprosił 6 marca na rajd
„Szukanie Wiosny”. Odbędzie się on 6 marca na trasie
Chachalnia - Borownica Krotoszyn. Podziękował również dyrekcji szkoły za goszczenie
rajdowiczów.
(chmiel, eliz)

Mistrzostwa w p³ywaniu
20 lutego na p³ywalni „Wodnik” odby³y siê
zawody p³ywackie. Startowa³o 110 zawodników, którzy œcigali siê na dystansie od 25 do
100 metrów stylem dowolnym i motylkowym.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, dla pozostałych były napoje i słodycze. Wyróżniono najmłodszych zawodników, którzy bardzo dobrze płynęli stylem motylkowym: Monikę Jadczak i Filipa Witkowskiego. Statuetki za udział w Zimowych Mistrzostwach Polski otrzymali Adrianna Kaczmarek i Przemysław Kuca.
Zwycięzcy
25 m stylem dowolnym, przedszkole: Zuzanna Krystek i Patryk Gromski
25m stylem dowolnym, klasa I: Zuzanna Marciniaki i Miłosz Brdys
25 m stylem dowolnym, klasa II: Monika Jadczak i Artur Pauter
50 m stylem dowolnym, klasa III: Ola Krajewska i Paweł Krawczyk
50 m stylem dowolnym, klasa IV: Ola Kurmańska i Jakub Klauza
50 m stylem dowolnym, klasa V: Zuzanna Nele i Mateusz Rozum
50 m stylem dowolnym, klasa VI: Joanna Garstka i Martin Ibron
100m stylem dowolnym, gimnazjum: Ada Kaczmarek i Przemysław
Kuca
25m stylem motylkowym, klasa II i III: Monika Jadczak i Artur Pauter
25m stylem motylkowym, klasaIVi V: Agata Czuk i Mateusz Rozum
50m stylem motylkowym - klasa VI i Gim: Ada Kaczmarek i Przemysław Kuca
Pływak KS Krotosz Bartłomiej Orpiszak, od września 2009r. reprezentujący Śląsk Wrocław, na mistrzostwach Polski zdobył srebr(fig)
ny medal w sztafecie 4x100m stylem dowolnym.

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

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.
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.

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.

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.

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.

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia wizyty. Właściciele psów mających już wszczepione mikroprocesory mogą się
zgłaszać do ww. gabinetów celem
bezpłatnego wprowadzenia da-

nych o swoim czworonogu do
bazy danych systemu INDEXEL. W bieżącym roku koszty
akcji w całości poniesie Urząd
Miejski w Krotoszynie.
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)

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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Bud¿et roku 2010

- czyli sk¹d pozyskujemy i na co wydatkujemy gminne pieni¹dze

Podstawowym zadaniem każdego samorządu gminnego jest stwarzanie
sprzyjających warunków wszechstronnego rozwoju zamieszkującym jego obszar mieszkańcom. Samorząd odpowiada
zarówno za utrzymanie i odpowiednią jakość służącego temu rozwojowi majątku
w postaci dróg, szkół i budynków, jak i za
budowanie relacji, zapewniających im duchową i społeczną aktywność.
Rozwój wspólnoty samorządowej jest niemożliwy bez odpowiednich nakładów finansowych. Dobrze zainwestowane pieniądze zapewniają
realizację naszych aspiracji
i oczekiwań.
Dlatego też podstawowym i nadzorowanym z największą starannością zadaniem gminy jest służące
interesom jej mieszkańców gospodarowanie pieniędzmi, a sesje, na których zostaje przyjęty budżet
na rok następny i rozliczony budżet za rok poprzedni
są najważniejszymi sesjami w roku.
Pieniądze to najważniejsze narzędzie, dzięki któremu możemy wypełniać stojące przed nami zadania. Jak w każdym gospodarstwie
domowym także w gminie budżet to
nic innego, niż zestawienie pieniędzy pozyskanych
i wydanych. Często zdarza się, że wydajemy więcej
niż pozyskujemy. Mamy wtedy do czynienia z deficytem. Musi on pozostawać pod stałą kontrolą, bo
nadmierne zadłużanie się, wszyscy o tym dobrze
wiemy, może mieć bardzo przykre następstwa. Z drugiej jednak strony mądrze ulokowane pożyczone pieniądze przynoszą doskonałe i pożyteczne efekty w przyszłości.
Dlatego pozwalając na powstanie deficytu i pożyczając
pieniądze, trzeba pamiętać o
dodatnich i ujemnych skutkach takich działań.
Zachowanie równowagi między dochodami a wydatkami to podstawa trwałego rozwoju, dlatego też zanim jakiekolwiek pieniądze wydamy,
musimy sobie z całą jasnością uświadomić, jaka kwotą
dysponujemy i z jakich źródeł ją uzyskujemy.
Najważniejszym źródłem dochodów gminy są ... sami jej
mieszkańcy. Ich praca oraz podatki, które zapłacą,
stworzą około 43% tegorocznego budżetu, czyli ponad
44,5 miliony złotych. Wypracują je w formie podatków
lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT), podatku dochodowego płaconego przez zakłady

pracy (CIT) oraz innych podatków i opłat. Ponad 18 milionów złotych, czyli
niecałych 18% budżetu, uzyskamy z funduszy europejskich. Otrzymywany przez
gminę dzięki dobrze przygotowanym wnioskom coroczny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej to widoczne jak na dłoni, bezpośrednie korzyści wynikające
z naszego członkostwa. Można powiedzieć, że co
piąta złotówka naszego budżetu pochodzi z Unii.
Kwotę 27,5 miliona złotych, czyli prawie 27%
gminnych pieniędzy otrzymamy z budżetu państwa, przede wszystkim na kształcenie
dzieci i młodzieży.
Ostatnim składnikiem
naszych dochodów będzie 13 milionów dotacji, czyli ponad 12% kwoty dochodów, jakie otrzymamy także z budżetu centralnego na realizację zadań, zleconych nam przez państwo.
Zakładamy, że w tym roku gmina wypracuje dochód w
kwocie ponad 103 milionów zł. Zostanie on powiększony o 19 milionów złotych, które uzyskamy z pożyczek, obligacji oraz sprzedaży Zakładu Energetyki Cieplnej.
Razem więc w roku 2010 będziemy mieli do dyspozycji 122 miliony złotych.
Pochodzić one będą z czterech zasadniczych
źródeł: praca samych mieszkańców, kasa
państwowa, Unia Europejska oraz instytucje finansowe.
Prawie jedną trzecią wszystkich pieniędzy, bo ponad 37 milionów, wydamy na
oświatę, prawie jedną czwartą, czyli ponad
27 milionów - na sprawy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, niecałych 17 milionów wyłożymy na pomoc społeczną, ponad 17 milionów to koszty utrzymania i rozbudowy dróg, 8 milionów, czyli
6,5%, przeznaczymy na funkcjonowanie
urzędu miejskiego, a około 6,5 miliona kosztować będzie krotoszyńska kultura i sport.
Jedna trzecia wymienionych tutaj kwot, czyli 43 miliony złotych, zostanie spożytkowana na inwestycje ważne dla przyszłości samorządowej wspólnoty i to od nich
zależeć będzie standard naszego życia w następnych
latach. Za te pieniądze wybudujemy kilometry nowej kanalizacji i nowych dróg, dokonamy regulacji
Jawnika, wybudujemy poldery zalewowe, uzbroimy tereny strefy ekonomicznej, zmodernizujemy budynki gminnych szkół i instytucji. Wszystkie te przedsięwzięcia poprawią społeczną i ekonomiczną sytuację Krotoszyna, a ich realizacja
stworzy dobre warunki jego wszechstronnego
rozwoju w latach następnych.
Grzegorz Galicki, Jacek Kępa
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Srebro dla Ceramika
Zapaœnicy Klubu Sportowego Ceramik zdobyli srebrne medale na turniejach w Bia³orusi i we Francji.
W dniach od 12 do 14 lutego w Grodnie na Bia³orusi
odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych w
zapasach w stylu wolnym. Reprezentacja polska wystawi³a 9
zawodników. Bardzo dobrze spisa³ siê zawodnik krotoszyñskiego Ceramika Mateusz Filipczak (pierwszy z prawej), który
zaj¹³ II miejsce w kategorii 76 kg.
Kilka dni póŸniej w miejscowoœci Lille w Francji odby³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Seniorów w zapasach w stylu wolnym. W reprezentacja naszej Kadry Narodowej znalaz³o siê 5
zawodników z Ceramika. Najlepszym w grupie seniorów okaza³ siê Dariusz Filipczak (drugi z prawej), zajmuj¹c II miejsce
w kategorii 120 kg.
(rafpat)

www.is.krotoszyn.pl

Tenisiœci na medal
14 lutego odby³y siê w Poznaniu Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w tenisie sto³owym.
Do turnieju zakwalifikowa³o siê 32
najlepszych zawodników z naszego województwa, którzy zebrali potrzebn¹ liczbê punktów, bior¹c udzia³ w trzech wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych.
W grupie znalaz³o siê a¿ 4 zawodników
klubu Krotosz Krotoszyn: Adrian Rybak,
Rados³aw Malinowski, Jaros³aw Maækowiak i Kamil Tomaszuk. Rozgrywki prowadzone by³y w piêciu kategoriach:
grach pojedynczych mê¿czyzn i kobiet,
grach podwójnych mê¿czyzn i kobiet
oraz w grach mieszanych. Sportowcy z
Krotosza zaprezentowali siê bardzo dobrze, zdobywaj¹c 6 medali: 3 z³ote, 1
srebrny i 2 br¹zowe.
W turnieju indywidualnym mê¿czyzn nasi zawodnicy musieli uznaæ wy¿szoœæ tylko Zbigniewa Kaczmarka z Trasko Ostrzeszów, który pokona³ po drodze wszystkich anaszych zawodników i
zdoby³ tytu³ mistrza wielkopolski. Tytu³
wicemistrza wywalczy³ Rados³aw Malinowski, na trzecim miejscu uplasowa³
siê Adrian Rybak. Jaros³aw Maækowiak
zaj¹³ 5. miejsce, natomiast na 16. uplasowa³ siê Kamil Tomaszuk.
W grach podwójnych nasza ligowa
para Rybak – Tomaszuk nie mia³a sobie
równych. Zdobyli tytu³ mistrzów województwa, pokonuj¹c w finale parê z
Ostrzeszowa: Kaczmarek – Winnicki. W
grach mieszanych nasi zawodnicy tak¿e
pokazali klasê, pokonuj¹c rywali. Adrian
Rybak wraz z Joann¹ Drygas z LKTS
Luboñ zwyciê¿yli, pokonuj¹c w finale
parê Sikorski – Klimas. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Kamil Tomaszuk graj¹cy z Oktawi¹ Karkoszk¹.
Wystêp naszych zawodników na
mistrzostwach Wielkopolski by³ udany
- zwyciê¿yliœmy w punktacji klubowej i
(olo)
zdobyliœmy 6 medali.

Og³oszenie
Og³oszenie konkursu ofert na wy³¹cznoœæ (imprezy masowe organizowane przez KOK).
Krotoszyñski Oœrodek Kultury w
zwi¹zku z organizacj¹ nastêpuj¹cych imprez plenerowych:
- Dni Krotoszyna w dniach 21 – 23
maja 2010 roku (lokalizacja: Rynek)
- Krotoszyn FOLK Festival 2010 w
dniach 6 - 7 sierpnia 2010 roku (lokalizacja: B³onie) zwraca siê do
firm o sk³adanie ofert na wy³¹cznoœæ dotycz¹c¹ kompleksowej obs³ugi handlowej (w tym napoje
ch³odz¹ce, piwo, gastronomia) i
stoisk rozrywkowych.
Obowi¹zkowym elementem
sk³adowym oferty ca³oœciowej dotycz¹cej Dni Krotoszyna jest Lunapark „Robland” z Leszna.
W ofercie nale¿y przedstawiæ
zakres obs³ugi handlowej i proponowan¹ wysokoœæ op³aty za uzyskanie wy³¹cznoœci. Oferta musi
zawieraæ mo¿liwoœæ zaanga¿owania podmiotów lokalnych. Na obie
imprezy nale¿y przygotowaæ oddzielne oferty.
Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Krotoszyñskiego Oœrodka
Kultury, ul. 56 Pu³ku Piechoty
Wielkopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn, do 20 marca 2009 roku, do
godz. 12.00.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem telefonu:
062 725 20 17.
Wojciech Szuniewicz
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