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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

W chwilê po przeciêciu wstêgi – uroczyste otwarcie ronda Fontenay le
Comte (s.3)

Dawni uczniowie szko³y
na B³oniu zaproszeni

Sympatyczny Zau³ek na filmowo

fot. Izabela Bartoœ

5 października Szkoła Podstawowa nr 3
w Krotoszynie świętuje 110-lecie swojego istnienia. Wszystkich byłych uczniów
tej placówki oraz sympatyków zapraszamy w imieniu organizatorów na wielki
zjazd absolwentów. Program zjazdu
przewiduje o godz. 9.00 – mszę w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela i o godz. 10.30 –
uroczystą akademię w szkole-jubilatce.
W godzinach 12.30 – 15.00 organizatorzy zapraszają na zwiedzanie szkoły, co
będzie dużą atrakcją dla osób, które
dawno już opuściły mury placówki.
Na godz. 17.00 zaplanowano spotkanie absolwentów i pracowników szkoły
w Centrum Usług Cateringowych na ul.
Klemczaka 13. Organizatorzy serdecznie zapraszają byłych uczniów do udziału zarówno w oficjalnej imprezie w szkole, jak i w spotkaniu popołudniowym.
Może nie uda się już odszukać swojej
ławki w dawnej klasie, ale na pewno
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warto zobaczyć, jak zmieniła się szkoła – jest
piękna, nowoczesna i dobrze wyposażona.
Warto też w towarzyskiej atmosferze odświeżyć kontakty z dawnymi kolegami i koleżankami, być może również nauczycielami, wymienić wspomnieniami…
Zapisy na zjazd na stronie szkoły
www.zs2.krotoszyn.pl (klinij). Informacje telefoniczne pod nr. tel. 62 725 26 78.
(eliz)

Kolejna odsłona organizowanego na i w
okolicach ul. Rynkowej przez Krotoszyński Ośrodek Kultury
wydarzenia
pod
nazwą Sympatyczny
Zaułek. Tym razem
impreza będzie miała
filmowy charakter.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na
seanse kina letniego
pod chmurką. Kino
polskie oraz kino czeskie w komediowym
wydaniu, a poza tym
koncerty, kabaret i
wiele innych wydarzeń. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Zapraszamy już w sobotę
18 sierpnia oraz w

piątek i w sobotę 24-25
sierpnia. W najbliższą
sobotę: godz. 16.00 Kabaret Bzik, 18.00 koncert –
zespół Miąższ, 19.20 koncert Riffertone, kino let-

nie – godz. 20.30 „Wycieczkowicze” (komedia,
Czechy, 20006, 113')
Szczegóły na plakatach
oraz
na
stronie
www.kok.krotoszyn.pl
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Kuba przetestowa³ k¹cik Mamy dzienne opiekunki

14 sierpnia o godz. 18.00 na placu przy
Domu Rolnika w Bo¿acinie odbêdzie siê do¿ynkowy Festiwal Kwiatów, Zbo¿a i Trawy
oraz Dobrej Zabawy, natomiast 19 sierpnia o godz. 13.00 msz¹ dziêkczynn¹ za zebrane plony rozpoczn¹ siê do¿ynki w Kobiernie, czyli Festiwal Smaków Kobierskich.
Wiêcej s. 4.

Kubuœ zaprowadzony do k¹cika bez dodatkowych zachêt usiad³ przy stoliczku i zabra³ sie
za rysowanie.

Panie Dorota Kukio³czyñska i Paulina Sêdzik
bêd¹ opiekowa³y siê ma³ymi dzieæmi w nadchodzacym roku szkolnym na podstawie umowy podpisanej z burmistrzem.

Od 17 do 19 sierpnia na B³oniu w Krotoszynie obozowaæ bêd¹ motocykliœci na Zlocie Motocykli Ciê¿kich i Weteranów. Spotkanie w³aœcicieli rycz¹cych jednoœladów
odbêdzie siê ju¿ po raz 25. Wiêcej
www.krotoszyn.pl, www.oldtimers.net.pl

Krotoszyñski Klub Turystyki Rowerowej
„Peleton” zaprasza 26 sierpnia wszystkich
sympatyków turystyki rowerowej na V wyprawê rowerow¹. Zbiórka na Rynku ko³o
fontanny o godz 9.00. Trasa wyprawy rowerowej prowadziæ bêdzie zielonym szlakiem rowerowym „Krotoszyñskie D¹browy” do Dobrzycy (park i pa³ac), a w drodze powrotnej obok Diabelskiego Kamieñ
k/Roszek i Punkt Edukacji Leœnej w osadzie D¹browa k/Roszek.
1 wrzeœnia prof. Maria Siemionow, œwiatowej s³awy transplantolog, na uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie otrzyma honorowe obywatelstwo naszego miasta. Wiêcej s. 3.
2 wrzeœnia na stadionie miejskim przy
Sportowej odbêda siê Do¿ynki Powiatowe.
O godz. 12.00 msza w koœciele œw. Jana
Chrzciciela, reszta, od godz. 13.45 ju¿ na
stadionie. Bêd¹ to: pokaz jazdy konnej, obrzêdy do¿ynkowe, wystêpy zespo³ów ludowych, gotownie na scenie i koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wiêcej s. 8.
3 wrzeœnia w Zespole Szkó³ w Orpiszewie
odbêdzie siê uroczysta inauguracja roku
szkolnego po³¹czona z obchodami rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Szko³a
otrzyma tego dnia imiê rotmistrza Witolda
Pileckiego i sztandar.

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

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
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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999
998
997

Od kilkunastu dni w budynku
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
czeka na dzieci kącik malucha.
Pomysł już od dłuższego czasu chodził po głowie dyrektorowi departamentu Franciszkowi Marszałkowi. - Ważne jest, by w urzędzie była
przyjazna atmosfera dla klientów
- wyjaśnił. – A przychodzące z rodzicami dzieci z reguły się nudzą.
Idea spodobała się bardzo sekretarz Beacie Pospiech, jej realizacja nie trwała długo. Kącik został zorganizowany na parterze, w
miejscu, gdzie na zakręcie korytarz
rozszerza się, tworząc małe, otwarte z dwóch stron pomieszczenie. Na
niebieskim stoliczku czekają na
dzieci: komplet kredek, kartki czystego papieru i klocki do zabaw
zręcznościowych. Z boku stoi tablica z kolorową kredą. Obok przy
większym stole może usiąść starsze dziecko, mama, tata lub po pro-

stu inny petent oczekujący na załatwienie swojej sprawy. Można
także zgłosić w punkcie informacyjnym potrzebę opieki, wtedy jedna z urzędniczek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, dopilnuje dziecka pozostawionego w kąciku malucha.
Na naszą prośbę użyteczność
kącika malucha przetestował niespełna dwuletni Kubuś, którego
mama załatwiała tego dnia sprawę w urzędzie. Chłopczyk zaprowadzony na miejsce bez żadnych
zachęt usiadł przy stoliku i zabrał
się za rysowanie. Spodobały mu
się też klocki manipulacyjne, ale
najwięcej radości sprawiło mu odkrycie, że wszystko, co narysuje
na tablicy, może sam zmazać
gąbką. W najbliższym czasie kącik
zostanie oddzielony od korytarza
z jednej strony kolorowym płot(eliz)
kiem.

działał w konspiracji. W 1943 r. został aresztowany i więziony przez
gestapo w Lesznie. Na stanowisku
burmistrza Krotoszyna pozostawał do 29 marca 1945 roku.
Osoby, które są w posiadaniu jakichkolwiek informacji o Kazimierzu Bardońskim (daty oraz miejsce
urodzenia i śmierci, zawód, rodzina, fotografie i in.) proszone są o
kontakt z krotoszyńskim muzeum
(Mały Rynek 1, tel. 62/722-61-47,
email: muzeum@krotoszyn.pl).
(helka)

Pó³kolonie w bibliotece
30 lipca br. w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera gościli uczestnicy
półkolonii integracyjnych zorganizowanych przez Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej.
Spotkanie przebiegało pod hasłem życia dawnych Słowian,
więc na wstępie wszyscy tworzyli mapy pradawnej Polski. Na
specjalnie przygotowanym schemacie naklejano postacie ówczesnych ludzi, rycerzy, zwierząt i
budowli. Później nastał czas gier
i zabaw integracyjnych, które
odbywały się na parkingu i
skwerku koło biblioteki. Można

było rysować kredą, grać w gry
zręcznościowe, a także uczestniczyć w zajęciach animacyjnych
z chustą Klanzy. Bibliotekarki i
wolontariuszki
malowały
wszystkim chętnym twarze, dlatego wkrótce większość przeistoczyła się w duchy, upiory, a także koty i motyle, w zależności od
fantazji i życzenia.
Półkolonie z CWZK nie po
raz pierwszy gościły w murach
biblioteki i mamy nadzieje, nie
ostatni. Dostarczyły wiele radości i zadowolenia, zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Beata Waleńska

(eliz)

Francuzi w Krotoszynie
Przez pierwszy tydzieñ sierpnia goœci³a w Krotoszynie piêædziesiêcioosobowa delegacja z
Fontenay le Comte.

Burmistrz poszukiwany
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
po raz kolejny zwraca się z prośbą
o wszelkie informacje na temat
pierwszego powojennego burmistrza Krotoszyna – Kazimierza
Bardońskiego. Na stanowisko burmistrza został on wybrany przez
Tymczasową Radę Powiatową 25
stycznia 1945 roku i ponownie w
dniu 5 lutego 1945 roku przez delegata Tymczasowego Rządu RP,
kpt. Stefana Kalinowskiego. W
okresie okupacji hitlerowskiej

także testy psychologiczne
sprawdzające ich predyspozycje osobowościowe. Ocena warunków lokalowych dotyczyła
w szczególności standardu
pomieszczeń i terenu rekreacyjnego dostosowanego do
potrzeb małych dzieci tudzież
jakości odpowiednich do wieku pomocy dydaktycznych.
Najwięcej punktów, bo aż
97,25, uzyskała Dorota Kukiołczyńska, druga w kolejności była Paulina Sędzik, której komisja przyznała 69,5
pkt. Ofertę trzeciej pani komisja wyceniła na 63,6 pkt. Dwie
pierwsze ofertodawczynie
uzyskały granty.
Zgodnie z przepisami każda z opiekunek może zajmować się najwyżej pięciorgiem
maluchów, gwarantując im
właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną w warunkach zbliżonych do domowych. Opiekunki podpiszą z
burmistrzem umowę zlecenie,
która będzie obowiązywała do
30 czerwca 2013r.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

P³ywalnia Wodnik zaprasza dzieci, m³odzie¿
i doros³ych do skorzystania z promocyjnych cen biletów. Od 20 do 24 sierpnia w
godz. od 11.00 do 23.00 godzinny pobyt
bêdzie kosztowa³ tylko 7,50 z³otych.

fot. Izabela Bartoœ

18 sierpnia na boisku pla¿ówki na terenie
basenu przy Ogrodowskiego odbêd¹ siê VII
Mistrzostwa Ziemi Krotoszyñskiej w siatkówce pla¿owej mê¿czyzn. Pocz¹tek zawodów o godz. 9.00, zapisy – pó³ godziny
wczesniej. Wiêcej na stronie www.krotoszyn.pl

21 maja br., burmistrz Julian Jokś ogłosił otwarty konkurs dla dziennych opiekunów, którzy chcieliby podjąć
się organizacji i zapewnienia
opieki dzieciom z terenu naszej gminy do lat 3.
Do urzędu wpłynęły trzy
wnioski. Złożyły je panie: Dorota Kukiołczyńska – wnioskowała o grant w wysokości
35 100 złotych, Paulina Sędzik
– 36 855 złotych, i Bożena Sędzik - 21 060 złotych. Komisja
oceniła wszystkie wnioski, ale
przyznała granty, w oczekiwanej wysokości, tylko dwum,
zgodnie z możliowściami finansowymi. Gmina przygotowała w budżecie na powyższe
zadanie 85 tys. złotych.
Każda z wnioskujących
mogła uzyskać maksymalnie
100 punktów. Przy ocenie merytorycznej komisja brała pod
uwagę oferowane warunki lokalowe i kadrowe. Kandydatki musiały udokumentować
doświadczenie w opiece nad
maluchami, swoje przygotowanie zawodowe, przeszły

Podczas pobytu w naszym
mieście Francuzi skorzystali
z wyjazdu do Rogalina, gdzie
zwiedzili pałac i park, odwiedzili też kórnicki zamek.
3 sierpnia spotkali się z
krotoszynianami na debacie w
ZSP nr 1. Rozmawiano na temat aktywnego starzenia się i
umiejętności wypracowania
dobrych relacji między pokoleniami. Doświadczenia obu
stron w tej kwestii ukazywała
prezentacja multimedialna.
Tego samego dnia goście zwie-

dzili wystawę w muzeum przygotowaną przez krotoszyńskich seniorów, a wieczorem
spotkali się na smoszewskim
grzybku.
Dzień później delegacja
wzięła udział w uroczystym
otwarciu ronda Fontenay le
Comte oraz zwiedzała miasto.
Ostatni dzień pobytu w Krotoszynie Francuzi spędzili z krotoszyńskimi rodzinami, u których byli zakwaterowani.
(mm)
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Uroczyste otwarcie ronda Fontenay le Comte
Podczas ubieg³orocznej sierpniowej sesji Rady Miejskiej radni podjêli uchwa³ê w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta. Zdecydowano, ¿e cztery z krotoszyñskich rond bêd¹ nosi³y nazwy nawi¹zuj¹ce do miast partnerskich Krotoszyna.

otwarcie kolejnego ronda - Fontenay le Comte. Tym razem rondo ozdobiła metalowa konstrukcja z kaskadą kwiatów w kolorach francuskiej flagi narodowej,
mająca nawiązywać do herbu
Fontenay le Comte.
W uroczystości oprócz władz

Honorowe obywatelstwo
dla s³ynnej Polki
Fot. Jay Laprete/EPA http://www.polskieradio.pl/

Profesor Maria
Siemionow 1 września odwiedzi Krotoszyn i odbierze w Ratuszu honorowe obywatelstwo naszego
miasta.
Polska mikrochirurg
i transplantolog operuje w Cleveland w
USA. W 2008 roku jako pierwsza
w Ameryce przeprowadziła operację przeszczepu twarzy. Kobieta, operowana przez zespół lekarzy pod kierownictwem Polki,

zyskała dzięki temu nową twarz
i szansę na normalne życie.
Profesor Siemionow urodziła się
w Krotoszynie, szkołę i studia
(eliz)
skończyła w Poznaniu.

Cegie³ka dociepli
Podczas niedawnej uroczystości 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 dyrektor Jerzy Rędzikowski wspominał o mającej się
rozpocząć w tym roku termomodernizacji placówki.
Prace w szkole już trwają.
Obejmą również Gimnazjum nr
4 sąsiadujące z budynkiem
„ósemki”. Inwestycja polega między innymi na dociepleniu ścian,
dachów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
W pierwszej kolejności nastąpi
wymiana węzła ciepłowniczego
oraz instalacji centralnego
ogrzewania.
Przetarg na termomodernizację SP8 i G4 wygrała firma
PBH Cegiełka pana Włodzimierza Gościniaka z Wilkowyi. W

dniu 30 lipca w obecności dyrektorów obu szkół, inspektorów
nadzoru, szefa Zakładu Placówek Oświatowych i pracowników
urzędu miejskiego przekazano
plac budowy wykonawcy inwestycji. Zgodnie z umową prace
powinny zakończyć się 30 kwietnia 2013r.
Zadanie będzie realizowane
z dotacją i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach systemu zielonych inwestycji – GIS. Zaciągnięta zostanie również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany koszt robót termomodernizacyjnych wynosi
(mm)
1.581.904 zł.

miejskich wzięli udział goście z
Francji. Otwarcie ronda przyciągnęło też sporą grupę krotoszynian. Podczas uroczystości wystąpiła Krotoszyńska Orkiestra
Dęta.
Rondo otworzyli poprzez
symboliczne przecięcie wstęgi:

therine Bourgoin, radna miejska
Fontenay le Comte zajmująca się
współpracą międzynarodową, w
imieniu starosty Juliusz Poczta,
radny powiatu krotoszyńskiego,
oraz Julian Jokś, burmistrz Kro(mm)
toszyna.

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

Urszula Makieła, szefowa krotoszyńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Pierre
Grousson, zastępca mera Fontenay le Comte, Jacky Bertin, prezes Towarzystwa Przyjaźni Fontenay le Comte - Krotoszyn, Ca-

Wniosek w sprawie rewitalizacji z³o¿ony
W piątek 3 sierpnia burmistrz
Julian Jokś podpisał wniosek o
udzielenie pożyczki na realizację
projektu miejskiego pn. „Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna”
w ramach inicjatywy JESSICA
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Wniosek tego samego dnia został złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu. Pożyczka ma wynieść ponad 8
mln zł. Udzielenie preferencyjnej
pożyczki przez BGK, charakteryzującej się korzystnym oprocentowaniem,długim okresem spłaty oraz
możliwością karencji w spłacie kapitału nawet do 31 grudnia 2015
roku, umożliwi Miastu i Gminie Krotoszyn szybką realizację planowanego przedsięwzięcia. Głównymi
celami rewitalizacji są zwiększenie
atrakcyjności obszaru centrum

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Rondem Brummen nazwano
to usytuowane na skrzyżowaniu
ul. Ostrowskiej z ul. Ceglarską.
Rondo wybudowane w rejonie
ulic Wiśniowej, Spartańskiej,
Sportowej i Zielonej otrzymało
nazwę Dierdorf. Na skrzyżowaniu ulic Staszica, Łąkowej i Klonowicza znajduje się rondo, dla
którego wybrano nazwę Mejszagoła. Zaś mianem Fontenay le
Comte opatrzono rondo usytuowane na skrzyżowaniu ulic:
Koźmińskiej, Przemysłowej i
Wiejskiej.
W tym roku uroczyście otwarto rondo brummeńskie oraz dierdorfskie. Pierwsze z nich, nawiązujące do współpracy z miastem
holenderskim, ozdobiono solidnym rowerem z rowerzystą (Holandia to kraj rowerów), na drugim zaś znalazła się makieta
volkswagena garbusa, którą zaprojektował plastyk z Dierdorfu.
4 sierpnia nadszedł czas na

miasta, poprawa wizerunku ważnego miejsca publicznego oraz
wprowadzenie na tym terenie ładu
przestrzennego co w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Zadanie realizowane będzie w

latach 2012-2014 na obszarze: Rynek, Mały Rynek, pl. Jana Pawła II,
ul. Zdunowska (odcinek od Rynku
do ul. Piastowskiej), ul. Klasztorna,
ul. Wąska, ul. Farna (odcinek od Rynku do ul. Gołębiej).
Wioleta Zielichowska

Przebudowa ulic Mazowieckiej
i Waryñskiego
Planowo do 28 września br. potrwają prace związane z przebudową ulicy Mazowieckiej. Roboty
na ul. Waryńskiego zgodnie z planem powinny zakończyć się do 31
października.
W ramach przebudowy ulicy
Mazowieckiej w Krotoszynie zaplanowano budowę dwóch odcinków ulicy. Na odcinku pierwszym,
od ul. Wielkopolskiej do ul. Śląskiej, zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Prace przeprowadzi firma Gembiak-Mikstacki. Odcinkiem drugim, od ul. Śląskiej do ul. Okręż-

nej, zajmie się firma Stalmach. Na
tym fragmencie ulicy zostanie
położona nawierzchnia z kostki
betonowej. Place budowy przekazano wykonawcom 19 lipca br.
2 sierpnia br. plac budowy
przekazano wykonawcy, który
wygrał przetarg na przebudowę
ul. Waryńskiego. W ramach zadania wykonane zostaną sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieć wodociągowa oraz nawierzchnia jezdni z kostki betonowej. Prace wykonywane będą
przez firmę „TOR” Mariana Iber(mm)
hana.

Utrudnienia
w ruchu
W związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicach Sienkiewicza i Kołłątaja w terminie od 16 do 31
sierpnia br. planowane jest
zamknięcie skrzyżowania
ulic: Sienkiewicza - Kołłątaja - Rawicka. Więcej informacji na temat inwestycji
można uzyskać w Wydziale
Inwestycji i Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie
pod numerami 62 722 74 82
lub 62 722 74 87.
(daw)
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Krotoszyn w filmie
12 lipca re¿yser Dorota Latour i producent filmowy Jacek Kubiak, realizatorzy filmu dokumentalnego „Sendung.Przesy³ka”, spotkali siê w
urzêdzie miejskim z w³adzami Krotoszyna.

fot. Izabela Bartoœ

był rzeźnikiem, ta historia prawdopodobnie nie
dotyczyłaby jego rodziny. Gdyby żona Erwina
Schmidta miała córkę, a
nie syna, znajomość też
chyba nie potoczyłaby
się w takim kierunku.
Niezależnie jednak od
przypadkowego splotu
wydarzeń, na ich rozwój
wpłynęły jeszcze wyznawane wartości głównych bohaterów, które
pozwoliły na wyciągnięcie pomocnej dłoni ponad szalejącym okrucieństwem, zniszczeniem i strachem.
Dorota Latour wzbogaciła tło wydarzeń o fragmenty autentycznych niemieckich
filmów propagandowych z lat
wojny. W trakcie realizacji obrazu – jak wyjaśniła na spotkaniu
– coraz bardziej centrum filmu
staje się nasze miasto. Reżyserka jest przekonana, że to będzie
bardzo dobry film dokumentalno-historyczny. Jego premiera
planowana jest na jesień.

Filmowcy opowiedzieli o
pracy nad filmem, wspomnieli
też o utrudnieniach. Nie obyło
się bez rozmowy o finansach.
Wiceburmistrz Ryszard Czuszke omówił z gośćmi możliwość
wsparcia ich w poszukiwaniu
sponsorów.
Historia przedstawiona w
filmie ma początek w Krotoszynie w latach wojennych i toczy
się przez dziesiątki lat, do dnia

dzisiejszego. Opowiada o przyjaźni rodzin polskiej i niemieckiej. Do domu Kozłowiczów na
Rynku w Krotoszynie zapukali
pewnego wieczoru umundurowani przedstawiciele okupanta.
Krotoszynianie, przygotowani
do możliwego w każdej chwili
nakazu opuszczenia domu, byli
przekonani, że żołnierze przyszli właśnie z takim żądaniem…
Gdyby Ignacy Kozłowicz nie

IV Festiwal Smaków
Kobierskich
19 sierpnia o godz. 13.00 msz¹ dziêkczynn¹
za zebrane plony rozpoczn¹ siê do¿ynki w
Kobiernie.
Święto plonów już po raz
czwarty przygotowane zostanie
pod nazwą Festiwal Smaków Kobierskich, bo będzie ono także
popisem kulinarnych talentów
gospodyń zaprzyjaźnionych
czterech wsi: Brzozy, Smoszewa,
Gorzupi i Kobierna.
Po mszy odprawionej w kościele św. Wojciecha uczestnicy
imprezy przejdą na stadion LZS
przy ulicy Sportowej, gdzie odbędzie się część obrzędowa dożynek. Następnie zaprezentuje
się nasz popisowy zespół ludowy Krotoszanie oraz przygrywa-

jąca wesołe rytmy Krotoszyńska
Orkiestra Dęta. Około godziny
17.30 zagra zespół Sul Jazz
Band.
Na dzieci będą czekały w Kobiernie zamki dmuchane, kule
wodne i trampolina. Dużą
atrakcją będzie degustacja potraw przygotowanych przez
mieszkanki czterech wsi, prawdziwy festiwal smaków.
Organizatorami imprezy są:
Rada Sołecka i sołtys Kobierna,
Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń
Wiejskich i OSP Kobierno.
(eliz)

Konie pod ratuszem
4 sierpnia rano poznañska ekipa filmowa
krêci³a na Rynku jedno z ujêæ do filmu dokumentalnego o Krotoszynie.

(eliz)

Bo¿acin zaprasza

Impreza ma charakter wiejskich dożynek, ale jak zapewnia
sołtys Maria Wygralak, mile
będą widziani goście z całej naszej gminy. Na początku odbędzie się część obrzędowa dożynek, potem organizatorzy zaproszą dzieci z rodzicami lub
dziadkami do udziału w warsz-

tatach plastycznych. Natomiast
w budynku będzie można oglądać zdjęcia zgłoszone do konkursu „Uchwycić przyrodę”.
Finałem warsztatów, jak i
wystawy będzie wręczenie nagród: Róży Przewodniczącej
Rady Miejskiej i Róży Burmistrza, autorom najlepszej pracy

plastycznej i najlepszego zdjęcia.
Jeśli pogoda dopisze, impreza
odbędzie się przy budynku, tam
też wystąpi zespół Lutogniewiacy, a wieczorem będzie zabawa
taneczna. Jeśli aura będzie deszczowa, całość odbędzie się w budynku.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

14 sierpnia o godz. 18.00 na placu przy Domu Rolnika w Bo¿acinie
rozpocznie siê Festiwal Kwiatów, Zbo¿a i Trawy oraz Dobrej Zabawy.

Opowiada on, przypomnijmy, o przyjaźni rodziny rzeźnika Ignacego Kozłowicza i niemieckiej rodziny oficera Luftwaffe Erwina
Schmidta, która narodziła się w latach okupacji.
Na Rynku reżyser Dorota Latour nagrywała scenę z polskimi
kawalerzystami, w ich roli wystąpili jeźdźcy z Rodziny Ułańskiej.
(eliz)

Lato organowe w krotoszyñskiej Farze
Ju¿ po raz szósty w Krotoszynie odbywa siê siê Ogólnopolski Festiwal
Muzyczny „Lato Organowe w Krotoszyñskiej Farze”.
Tegoroczne trzy koncerty odbywają się co 3 tygodnie w niedziele. Pierwszy z nich odbył się
29 lipca. Dla krotoszynian wystąpiła Agnieszka Krokowska- utalentowana i nagradzana artystka z Inowrocławia, muzykoterapeutka, dyrektorka Festiwalu
Muzyki Organowej w Inowrocławiu.
Melomani mają okazję wysłuchać jeszcze dwóch kolejnych
koncertów. 19 sierpnia o godz.
19.00 zagra Łukasz Mosur - urodzony w Kaliszu a obecnie przebywający w Warszawie, wielo-
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krotnie nagradzany w Polsce i za
granicą, utalentowany muzyk.
Na zakończenie cyklu, 9 września o godz. 19.45 wystąpi krotoszynianin obecnie mieszkający i
pracujący we Wrocławiu Tomasz
Głuchowski, który jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Tomasz Głuchowski w ubiegłym roku uzyskał tytuł doktora
wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, obecnie jest pedagogiem i wykładowcą wrocławskich szkół muzycznych oraz organistą kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu.

Dyrektorem organizacyjnym
festiwalu jest ks. Adam Modliński
- proboszcz krotoszyńskiej Fary.
Wstęp na wszystkie koncerty jest
bezpłatny! Serdecznie zapraszamy. Programy poszczególnych
koncertów i notki biograficzne
muzyków można znaleźć na stronie internetowej: www.kok.krotoszyn.pl
Mecenat festiwalu: Urząd
Miejski w Krotoszynie, parafia pw.
św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, kwiaciarnia Domestica oraz
hotel Krotosz.
(kok)

Wakacyjny tydzieñ z LOK
Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie zaprasza dzieci i m³odzie¿ na drug¹
czêœæ akcji LATO z LOK.
Zajęcia odbywać się będą w
dniach od 20 do 25 sierpnia na
strzelnicy ZP LOK przy ul. Młyńskiej 2b w godz 9.00–14.30.
Organizatorzy zapewniają
uczestnikom fachową opiekę,
napoje zimne i gorące, słodkie
pieczywo. W programie wycieczki piesze i rowerowe, konkursy
sprawnościowe, konkursy tematyczne, treningi i zawody strzeleckie i w rzucaniu lotkami.Pod-

czas ostatnich zajęć, w sobotę
25 sierpnia uczestnicy konkursów, którzy zajęli miejsca I, II i
III otrzymają nagrody rzeczowe.
Zapisy telefonicznie pod nr 600
372 964 lub w dniu rozpoczęcia
zajęć tj 20. 08 przed godz 9.00
na strzelnicy LOK przy ul Młyńskiej 2b /za Strarostwem/.
Odpłatność za udział całotygodniowy wynosi 5 zł od dziecka.
Zapraszamy :)

www.is.krotoszyn.pl
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Niech ¿yje król kurkowy

Wysoka pozycja
naszej gminy

29 lipca na Rynku w Krotoszynie odby³o siê doroczne spotkanie intronizacyjne strzelców kurkowych.
Intronizacja jest zawsze finałem rozgrywek strzeleckich o
tytuł króla bractwa kurkowego.
Członkowie Bractwa Kurkowego
Krotoszyn o roczne królowanie
walczyli na strzelnicy pod koniec
maja. Wystrzelał je sobie, podobnie jak i w zeszłym roku, brat
Karol Piotrowski. Drugie miejsce
zajął, zdobywając tym samym
tytuł marszałka, Henryk Garbarek. Trzecie miejsce wraz z tytułem rycerza przypadło Maciejowi Błażejewskiemu, który jest
starszym bractwa krotoszyńskiego (pozycja równoznaczna z
prezesem w innych organizacjach).
Po mszy św. w kościele śś. Fabiana i Sebastiana krotoszyńscy
kurkowie wespół z pocztami
sztandarowymi zaproszonych
bractw kurkowych z innych miejscowości i przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali na Rynek.
Spotkanie intronizacyjne rozpoczęło się wystrzałem z armatki
wiwatówki. Po założeniu łancuchów ozdobnych zwycięzcom
królewskiego strzelania do głosu doszła ponownie armatka
wiwatówka. Potem życzenia i
gratulacje uhonorowanym trzem

Krotoszyn zaj¹³ 27. miejsce w Polsce i 2.
w Wielkopolsce.
spolitej. Ogólne zasady punktowania jednostek samorządowych przedstawił dziennikarzom naczelnik wydziału promocji Jacek Kępa, który kilka dni
wcześniej wziął udział w uroczystym spotkaniu w Warszawie, w
siedzibie organizatora rankingu.
Konferencja u burmistrza
była okazją do poruszenia także innych tematów, interesują-

Od jej pierwszego założenia zmieniały się wielokrotnie przyzwyczajenia, potrzeby internautów oraz możliwości technologiczne. Na funkcjonującej od niedawna nowej stronie udało się w nowoczesnej
i czytelnej formie umieścić ogrom publikowanych informacji. Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji udało się zatrzymać na dłużej uciekające i często niewidoczne informacje. W rozplanowaniu
wykorzystano mechanizmy pozwalające
akcentować szczególnie ważne informacje w formie animacji.

W grupie gmin wiejskich po
raz drugi wygrała Stepnica (woj.
zachodniopomorskie), natomiast
w kategorii powiatów grodzkich
- Gdańsk. Przyznano także wyróżnienia za inwestycje samorządowe, pozyskiwanie środków
unijnych oraz innowacyjność.
Szczegóły konkursu i relację z
wręczenia nagród przynosi
„Rzeczpospolita” z 17 lipca.
20 lipca w gabinecie burmistrza Juliana Joksia odbyła się
konferencja prasowa poświęcona głównie wysokiej pozycji naszej gminy w rankingu Rzeczpo-

cych dziennikarzy. Gospodarz
gminy przedstawił natomiast
obecnym zarysy projektu ustawy przygotowywanego przez
Związek Miast Polskich. Dotyczy
on przerzucania na samorządy
przez rząd kolejnych zadań obciążających finanse gmin. Aby
projekt ustawy trafił pod obrady parlamentu jako projekt obywatelski, musi zostać podpisany
przez co najmniej 100 tys. mieszkańców kraju. Jak wyjaśnił burmistrz, związkowcy są przekonani, że uda się zebrać nawet
milion podpisów.
(eliz)

mogą także zamówić informacje na swoją skrzynkę e-mailową. Każdy z internautów posiadający konto na portalu społecznościowym może za pomocą
ikon umieszczonych pod treścią
pobrać ją na własny profil.

riami i załącznikami.

Wraz z urzędem nowe strony zyskało
9 instytucji współpracujących z miastem:
przedszkola, muzeum, KOK, biblioteka.
Uzyskały one możliwość bezpłatnego prowadzenia i hostingu własnych stron internetowych. Obniżyło to koszty funkcjonowania tych instytucji w internecie oraz
usprawniło i przyśpieszyło dotychczasową wymianę informacji. Informacje tych
jednostek mogą być teraz automatycznie
publikowane na stronie krotoszyn.pl. Do
tej pory wymagało to dodatkowej pracy redakcyjnej i czasu.

Strona posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: możliwość włączenia wysokiego kontrastu strony, powiększenia czcionki. Strona jest
teraz także zgodna ze standardami kodowania w3c, co ułatwia
jej przeglądanie w różnego rodzaju najnowszych urządzeniach elektronicznych. Pod adresem
mobi.krotoszyn.pl
umieszczono wersję „lajt” serwisu internetowego.

Wprowadzono także mechanizmy interakcji z mieszkańcami. Mogą oni wypowiadać się w istotnych kwestiach za pomocą publikowanych komentarzy oraz
brać udział w ankietach i sondach dotyczących ważnych tematów. Internauci

Sporym wyzwaniem dla zespołu budującego stronę było
przeniesienie do nowej wersji
dotychczasowych zgromadzonych treści z ponad 6000 aktualnościami, 200 stronami, gale-

kurkom złożyli zaproszeni goście. Byli to: liczne delegacje zaproszonych bractw, burmistrz
Julian Jokś wraz z przewodniczącą RM Zofią Jamką, Miłosz
Zwierzyk – w imieniu posła Macieja Orzechowskiego oraz Juliusz Poczta – w imieniu starosty.
Dekorowanie kurkowymi
łańcuchami symbolizującymi pozycję w bractwie zostało poprzedzone wręczeniem Krzyża Oficerskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
burmistrzowi Julianowi Joksiowi. Jak wyjaśnił starszy bractwa
Maciej Błażejewski, burmistrz

Nowa strona
Na now¹ stronê internetow¹
naszego miasta czekaliœmy
kilka lat.

Krotoszyna jest honorowym
członkiem bractwa, uczestniczy
często w spotkaniach kurków,
wspiera bractwo i jest jego przyjacielem.
Intronizacja wraz z wręczeniem odznaczenia burmistrzowi
odbyły się na ratuszowych schodach. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Krotoszyńska
Orkiestra Dęta. Ostatnim akcentem rynkowego spotkania było
pamiątkowe zdjęcie uczestników, po czym wszyscy przenieśli się na strzelnicę bractwa kurkowego, gdzie zaplanowano poczęstunek i strzelanie o Puchar
(eliz)
Prezydenta RP.

fot. Izabela Bartoœ

fot. Izabela Bartoœ

16 lipca w redakcji „Rzeczpospolitej” po raz piętnasty wręczono nagrody dla najlepiej gospodarujących się samorządów.
W tym roku Krotoszyn znalazł
się na 27. miejscu, zdobywając
53,18 punktów. Z gmin wielkopolskich wyprzedził nas tylko Kórnik, który zajął miejsce 9. W naszej kategorii zwyciężył Kołobrzeg.

Administracja portalu daje
dużo dodatkowych możliwości
redakcyjnych. Administrator
może delegować uprawniania
do zrządzania stroną, rozbudowując zespół redakcyjny i
poszerzając zakres publikowanych informacji.
Czekamy na uwagi mogące
podnieść funkcjonalność naszej strony i zachęcamy do dodania jej do ulubionych zakładek oraz lubianych stron na
Facebooku.
Zachęcamy do codziennej lektury publikowanych specjalnie
dla Państwa informacji.
Jednocześnie przepraszamy za usterki, które jeszcze
czasami pojawiają się na naszym portalu. Firma Concept
Intermedia, wykonawca strony,
nadal pracuje nad jej usprawAdam Augustyniak
nieniem.
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Uroczystoœæ policyjna Pojechali do Wroc³awia
3 lipca Rada Osiedla nr 7 w Krotoszynie zorganizowa³a jednodniow¹
wycieczkê do Wroc³awia dla 20 dzieci z Zespo³u Szkó³ nr 3 w Krotoszynie.

fot. Izabela Bartoœ

20 lipca œwiêtowali krotoszyñscy policjanci.

W doroczne Święto Policji
krotoszyńscy stróżowie prawa
otrzymali awanse i odznaczenia.
Uroczyste spotkanie odbyło się
w reprezentacyjnej sali naszego
ratusza. Gośćmi policji byli
przedstawiciele samorządów
naszego powiatu. Najważniejszą
częścią akademii było wręczenie
awansów. Uhonorowano także
zwycięzców plebiscytu na najlep-

Lista awansów
Przedterminowy awans na starszego
aspiranta - asp. Wojciech Ku³aga
Na starszego posterunkowego
post. Jan Kolanowski
post. Janusz Szulc
Na starszego sier¿anta
sier¿. Marek Jaworowicz
sier¿. Pawe³ Kalak
sier¿. Dariusz Konowalczyk
sier¿. Krystian Kunicki
sier¿. Mateusz Maturski
sier¿. £ukasz Miko³ajewski
sier¿. Kamil Nagler
Na sier¿anta sztabowego policji
st. sier¿. Szymon Chudy
st. sier¿. Grzegorz Czerwonka
st. sier¿. Iwona Kar¿ewicz
st. sier¿. Jaros³aw Kozupa
st. sier¿. Piotr KoŸma
st. sier¿. Robert Prymowicz
st. sier¿. Maciej Pawlik
st. sier¿. Hubert Siadek
st. sier¿. Grzogorz Stencel
st. sier¿. Piotr Suchodolski
st. sier¿. Piotr Szczepaniak
st. sier¿. Marcin ¯elazny

szego dzielnicowego, który wygrali: Jarosław Kozupa, Artur
Jankowski i Paulina Potarzycka.
Komendant Wojciech Kasprowicz mówił o zmieniających się
we wspołczesnym świeice zadaniach policji. Zaproszeni goście
dziękowali naszym mundurowym za ich pracę i poczucie bezpieczeństwa, jakie dzięki nim
(eliz)
zyskujemy.

Na aspiranta policji
m³. asp. Grzogorz Berek
m³. asp. Piotr Górny
m³. asp. Artur Jankowski
Na starszego aspiranta policji
asp. Maciej Bryske
asp. Wies³aw Jañczak
asp. Przemys³aw Marcinek
asp. Tomasz Lesiñski
asp. Jaros³aw Pasek
asp. S³awomir Szama³ek
asp. Mariusz Szulc
asp. S³awomir Tomza
Na aspiranta sztabowego policji
st. asp. Marek Szymañski
Na podinspektora policji
nadkom. W³odziemirz Sza³
Na m³odszego inspektora policji
podinsp. Mariusz Jaœniak
Podczas wojewódzkich obchodów Œwiêta Policji 25 lipca w Poznaniu I zastêpca
komendanta powiatowego policji w Krotoszynie otrzyma³ nominacjê na ....
Br¹zow¹ odznakê Zas³u¿ony Policjant
otrzyma³ asp. sztab. Pawe³ Radojewski

Krwiodawcy dopisali
Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża - Rejonowa
Rada HDK w Krotoszynie oraz
służba krwi składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy oddali krew 29 lipca br.
Krew jest bezcennym lekiem,
którego nie można kupić. Jest lekiem darowanym przez drugiego człowieka z dobroci serca.
Każda kolejna akcja udowadnia
sens takiego działania. Podczas
niedzielnej akcji zarejestrowało
się 56 osób, 52 z nich oddały
krew. Dzięki hojności darczyńców udało nam się obdarować
każdego krwiodawcę upominkiem.
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Fundatorzy nagród głównych:
- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie - rower - nagrodę otrzymał p. Radosław Świerczyński
- Urząd Miejski w Krotoszynie rower - nagrodę otrzymał p.
Krzysztof Michalak
- europosłanka Sidonia Jędrzejewska - wycieczka do Brukseli
- nagrodę otrzymał p. Janusz
Dudziak.
W imieniu organizatorów
dziękują: prezes Oddziału Rejonowego PCK w Krotoszynie
Krzysztof Kierzek oraz przewodniczący Rejonowej Rady HDK
(pck)
Adam Borkiewicz.

O godz. 7.30
uczestnicy wycieczki
zebrali się przed
szkołą. Deszczowa pogoda nie zniechęciła
nikogo do wyjazdu. Po
przyjeździe do stolicy
Dolnego Śląska panie
z rady osiedla rozdały
wycieczkowiczom
paczki ze słodyczami,
soczkami i wodą mineralną.
Pierwszym punktem programu wyjazdu był koncert grających fontann. Potem
dzieci zwiedziły Ogród
Japoński, gdzie podziwiały uroki przyrody.
Następny na liście był
90-minutowy rejs statkiem wzdłuż Odry, który pozwolił na oglądanie Wrocławia z innej

perspektywy. Po rejsie
wycieczkowicze mieli
przyjemność zwiedzania wrocławskiego zoo.
Wszystkim dopisywał
apetyt, gdy autokar zajechał do Mc Donalda.
Ostatnią atrakcją wycieczki był seans filmowy w kinie 3D „Korona”.
Po 22.00 zmęczeni, ale
zadowoleni szczęśliwie
wróciliśmy do Krotoszyna. Dziękujemy p. Irenie
Góreckiej za opiekę nad
dziećmi oraz p. Andrzejowi Chojnickiemu za
przygotowanie trasy wycieczki i zorganizowanie
wielu atrakcji dla dzieci.
Hanna Wawrzyniak
przewodnicząca RO 7

Ranking VIII Rajdu Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Krotoszynie
„Setka w Dobê (100 km/24 h)”
15-16 czerwca 2012 roku

www.is.krotoszyn.pl
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Strza³ w dziesiatkê w Biadkach
W ramach pierwszej inwestycji wybudowany został nowoczesny i kolorowy plac zabaw. Prace
obejmowały przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej i karuzeli. Elementy placu zabaw
zamontowała firma Inter-flora
Sp. z o.o. z Wrocławia.
Teren przygotowała firma p.
Edwarda Krawczyńskiego z Krotoszyna. Koszt przedsięwzięcia
wyniósł 35.499,03 złotych, z czego 70 % stanowi dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), 28,16 %
pochodzi
z
budżetu
Miasta i Gminy Krotoszyn, pozo-

stała część ze środków Stowarzyszenia. Ponadto stowarzyszenie
dokupiło ze swoich środków sprężynowca, który jest ciekawym
uzupełnieniem placu zabaw.
W ramach drugiej inwestycji
powstał nowoczesny teren sportowy obejmujący betonowy stół
do tenisa oraz cztery podwójne
urządzenia siłowni zewnętrznej.
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wykonywało Przedsiębiorstwo JOTkel Jana Krzywonosa z Krotoszyna. Stół do tenisa zamontowała firma FENSTER s.c. z Bydgoszczy. Koszt
inwestycji wyniósł 28.854,42 zł.
z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Ob-

fot. S. Ludwiczak

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek” z siedzib¹ w Biadkach zakoñczy³o realizacjê dwóch projektów pn. „Plac zabaw w
Biadkach - miejscem rekreacji i integracji mieszkañców” oraz „¯yjmy zdrowo i aktywnie”.

szarów Wiejskich (EFRROW),
29,46 % pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, pozosta-

ła część ze środków Stowarzyszenia. Ze swoich środków stowarzyszenie zapłaciło za położe-

nie kostki brukowej wokół stołu
do tenisa.
Realizacja wspomnianych
projektów okazała się strzałem
w dziesiątkę. Chętnych do korzystania z urządzeń na placu zabaw jak i ze sprzętów do ćwiczeń
siłowych nie brakuje. To bardzo
dobry sposób na zagospodarowanie wolnego czasu przede
wszystkim dzieci i młodzieży.
Podkreślić trzeba, iż realizacja obu inwestycji nie byłaby
możliwa, gdyby nie pomoc finansowa z Unii Europejskiej oraz z
budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, za którą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje w imieniu społeczności lokalnej wsi Biadki.
(anet)

Wystawa w Benicach
dowolone. Hodowcy wystawili
zwierzęta, można je było również kupić, producenci maszyn
rolniczych kusili wzrok nowym
sprzętem, a pracownicy weterynarii, firm paszowych i ośrodków doradczych udzielali odpowiedzi na pytania rolników.
Wystawa ma co roku oprawę festynową, zwiedzający bawią się,

Impreza
cieszyła
się dużym zainteresowaniem i
to nie tylko mieszkańców
gminy. Z
pewnością na jej atrakcyjność pozytywnie wpłynął zapowiadany na

fot. S. Ludwiczak (x2)

15 lipca odby³a siê w
Benicach VI Wystawa
Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych.

plakatach występ słynnego
zespołu Jarzębina z przebojem
„Koko Euro spoko”, ale główni

uczestnicy - wystawcy także
szczerze dopisali tego roku.
Toteż bardzo liczne grono zwiedzających miało prawo być za-

Informacja Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju na temat realizacji inwestycji

Projektu „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
W czerwcu i lipcu 2012 r. kontynuowano prace ziemne na suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz) oraz utwardzono drogę dojazdową do zbiornika. Rozpoczęto roboty ziemne
związane z profilowaniem suchego zbiornika wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej).
Ponadto zakończono prace
związane z ułożeniem kanału z
rur betonowych na cieku RJC za
suchym zbiornikiem wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej) oraz wbudowano piaskownik i separator za zbiornikiem. W
dalszej części odkrytej trwały
prace regulacyjne związane ze
stabilizacją skarp płytami ażurowymi i darnią oraz przebudową
przepustów na cieku.
Na cieku RJ (część odkryta
na odcinku od zaplecza Zespołu
Szkół nr 3 przy al. Powstańców

Wielkopolskich w stronę ul. Witosa oraz od ul. Robotniczej w stronę ul. Wiśniowej) prowadzono roboty ziemne związane ze stabilizacją skarp płytami ażurowymi i
darnią oraz przebudową przepustów na cieku.
Jednocześnie na cieku RJ
(część odkryta na odcinku od
Żydowskiego Potoku w miejscowości Dzierżanów w stronę suchego
zbiornika wód deszczowych nr 2 w
miejscowości Osusz) kontynuowano roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp,
układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku. Rozpoczęto prace
związane z regulacją cieku RJ (odcinek od suchego polderu nr 2 do
przepustu w miejscowości Osusz i
dalej w kierunku zaplecza ul. Słonecznej w Krotoszynie) wraz z
przebudową przepustów.
W części zakrytej cieku RJ ( na

odcinku od zaplecza Zespołu
Szkół nr 3 przy Al. Powstańców
Wielkopolskich do zaplecza sklepu „Biedronka”) ułożono dodatkowy kanał z rur betonowych. Na
zapleczu Rynku (parking za
„Rozchulantyną”) wymieniono
istniejący kanał betonowy. Ponadto na odcinku od zaplecza ul.
Floriańskiej do komory usytuowanej przy garażach obok „LIDLA” ułożono dodatkowy kanał
betonowy.
Na odcinku od zaplecza
Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewicza
trwają prace przygotowawcze
pod wykonanie TROLININGU
(jest to system bezwykopowej rekonstrukcji kanału poprzez ułożenie wewnątrz kanału szczelnego rękawa z polietylenu wysokiej
gęstości).
Więcej informacji na stronie
www.jawnik.krotoszyn.pl

uczestnicząc w konkursach, pokazach, przejażdżkach bryczką
i posilając się w gastronomii pod
chmurką.
Orgamizatorami imprezy
byli: Rada Sołecka Benic z sołtysem Janem Zychem, burmistrz
Julian Jokś, GS Krotoszyn i Gru(eliz)
pa Krot-Plon.

Zwrot akcyzy za olej
W okresie od 1 do 31 sierpnia
2012 roku można w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Formularze wniosków można
odebrać w tut. Urzędzie, są one
również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (zakładka: zwrot podatku akcyzowego) oraz u sołtysów. Do wniosku należy dołączyć
faktury VAT dokumentujące zakup
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 do
31 lipca 2012 roku. Środki pieniężne będą wypłacane w okresie od 1
października do 31 października
2012 roku. Maksymalna kwota
zwrotu podatku akcyzowego na 1
ha użytków rolnych w 2012 wyniesie 81,70 zł.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w
piśmie z 14.10.2011 nr PL/LM/835/
16/JGR/11/AE-3658, czynność
urzędowa polegająca na potwierdzaniu przez upoważnionego
przez burmistrza pracownika
urzędu miasta zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot
podatku akcyzowego przez producentów rolnych, podlega opłacie

skarbowej. Opłata skarbowa wynika z ustawy z 16 listopada 2006
roku o opłacie skarbowej (DzU. nr
225 poz. 1635 z późn. zm.) z części
II załącznika do ww. ustawy. Tak
więc od 1 stycznia 2012 roku producenci rolni, którzy do wniosku
przedłożą nie oryginały faktur VAT,
tylko ich kopie, są zobowiązani
uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Wszelkie zapytania zainteresowanych rolników proszę kierować
do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie: do Izabeli Jocher, tel. 62 722
74 89, lub zastępcy naczelnika Wiolety Kaźmierczak, tel. 62 722 74 30,
od poniedziałku do piątku od 7.30
do 15.30.
Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego jak co roku
można odebrać u sołtysów lub w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 7, w punkcie informacyjnym lub w pokoju 44.
Wioleta Kaźmierczak
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Krotoszynianie wicemistrzami œwiata
£ukasz Kaczmarek i Sebastian Kaczmarek stanêli na podium zwyciêzców na Cyprze.
im awans do półfinału, gdzie
spotkali się z parą z Austrii Ermacora-Stranger. Tu nie dali
swoim rówieśnikom żadnych
szans, wygrywając 2:0.
Tym samym Łukasz i Sebastian Kaczmarek zagrali w finale , gdzie spotkali się ze swoimi
rówieśnikami z Polski Bryl-Kujawiak. Finał, tak jak przystało
na spotkanie dwóch świetnie
znających się par, stał na bardzo
wysokim poziomie. Spotkanie
było bardzo emocjonujące, gdyż
krotoszynianie wygrali pierwszego seta 21:12, natomiast drugiego po bardzo wyrównanej
grze przegrali 19-21. W tym momencie o złotym medalu musiał

uznać wyższość kolegów z reprezentacji, przegrywając 7-15.
Tym samym Łukasz i Sebastian
Kaczmarek zdobyli srebrny medal i tytuł wicemistrzów świata
w siatkówce plażowej do lat 19.
Jest to ogromny sukces naszych
zawodników, który świadczy o
tym, że należą do ścisłej światowej czołówki w siatkówce plażowej.
Serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych udanych występów, gdyż już za miesiąc para
Łukasz Kaczmarek - Sebastian
Kaczmarek wyjadą do Austrii,
gdzie będą bronić tytułu mistrzów Europy.

fot. archiwum

W dniach od 11 do 14 lipca w
Larnace na Cyprze odbyły się
Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej U-19. W imprezie tej
wystąpili reprezentanci UKS
Polon Krotoszyn przy Szkole
Podstawowej nr 8 Łukasz i Sebastian Kaczmarkowie.
Swoje mecze grupowe rozpoczęli
bardzo dobrze, wygrywając 2:0
z parami: Alvaro-Eduardo z
Peru, Vana-Perusic z Czech oraz
Gaytan-Martinez z Meksyku, i
awansując z trzema zwycięstwami do drugiej rundy. Tam wygrali 2:0 z Argentyńczykami FunesDe Elorza. W trzeciej rundzie wyeliminowali parę z Litwy KerpeRumsevicius. Zwycięstwo dało

zadecydować tie-break. Tu więcej zimnej krwi zachowali Bryl-

Kujawiak, dlatego nasz duet
Kaczmarek-Kaczmarek musiał

Sławomir Chlebowski

Zmagania
IX Pó³kolonie Integracyjne
p³ywaków-ratowników to ju¿ historia
„węgorza”. Ta ostatnia konkurencja również była wykonywana na
czas.
Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki :
kategoria „open” mężczyźni
1 miejsce – Przemysław Kuca
2 miejsce - Tomasz Nadstawek
3 miejsce – Kacper Boczek
4 miejsce – Michał Nadstawek
5 miejsce – Lechosław Serafiniak
kobiety
1 miejsce – Marta Olszewska
fot. archiwum

W pierwszy sierpniowy weekend na pływalni odkrytej przy ul.
Ogrodowskiego odbył się I Memoriał Henryka Jarosza w Ratownictwie Wodnym.
Pływacy-ratownicy rywalizowali w 7 konkurencjach. Uczestnicy memoriału musieli przepłynąć dystans 50 m na czas, rzucać kołem ratowniczym oraz
rzutką ratowniczą, pływać w
ubraniu, holować koło, przepłynąć pod wodą 25 m na czas oraz
wykazać się umiejętnością wyciągania z wody topielca za pomocą
specjalnego pasa ratowniczego

(lew)

fot. Leszek Witek

4 sierpnia zakończyły się IX
Półkolonie Integracyjne, których
organizatorem było Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej. W zajęciach wzięło udział
łącznie 50 podopiecznych: 32
dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz

Krotosz na maratonie
Krotoszyńscy biegacze wybrali się do Ostrowa Wlkp. aby zmierzyć się z dystansem 42 kilometrów. Trudna, wiodąca leśnymi
duktami trasa i wysoka temperatura dały się wszystkim we znaki,
dlatego wielu zawodników zeszło
z trasy. Dobre wyniki, jakie osiągnęli nasi biegacze, udowadniają
ich przynależność do czołówki.
W czwórce, która jako pierwsza minęła linię mety, było aż

dwóch biegaczy z Krotoszyna.
Krzysztof Maciejewski z czasem
3:01:15 uplasował się na trzecim,
a Cz. Sienkiewicz z czasem 3:10:01
na czwartym miejscu. Obaj wygrali
również swoje kategorie wiekowe.
Wyniki pozostałych biegaczy z
Krotoszyna
Szymon Chyba 3:25:43
Damian Witkowski 3:29:23
Roman Stawowy 4:26:19
(marwoj)

18 osób niepełnosprawnych bez
ograniczeń wiekowych. Spotkania przygotowane przez opiekunów były ciekawe, czas mijał na
nich szybko i nie było mowy o nudzie. Półkoloniści odwiedzili krotoszyńską bibliotekę oraz kino,

zapoznali się też z pracą policji
i straży pożarnej. Zwieńczeniem
tegorocznych półkolonii, których motywem wiodącym były
zwyczaje i życie plemion słowiańskich, była wycieczka do Biskupina.
Środki finansowe na organizację półkolonii pochodziły z
otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanego przez burmistrza oraz
ze zbiórek publicznych prowadzonych przez CWZK w Zakładzie Fotograficznym FOTO GACKA oraz na wystawie w Benicach, natomiast pieniądze na
wycieczkę - z konkursu ofert
ogłaszanego przez starostę. Dużego wsparcia udzielili również
krotoszyńscy przedsiębiorcy.
Organizatorzy dziękują
wszystkim za bezinteresowną
pomoc, która sprawiła wiele radości i frajdy uczestnikom półkolonii integracyjnych.
Ryszard Łopaczyk

Starosta Krotoszyński i Burmistrz Krotoszyna
serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowe,
które odbędą się 2 września 2012 r. w Krotoszynie
Program obchodów:
godz. 12.00 – msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
godz. 13.15 – przejście korowodu dożynkowego (Rynek-stadion)
Stadion
godz. 13.45 – pokaz jazdy konnej – stowarzyszenie Rodzina Ułańska
godz. 14.00 – część obrzędowa dożynek oraz wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”
godz. 15.30 – występy zespołów ludowych
godz. 17.00 – Zespół Gracja (Ukraina)
godz. 18.00 – VIP-y (gotowanie)
godz. 19.00 – Kabaret Babiniec (Rozdrażew)
godz. 20.00 – gotowanie na ekranie – Okrasa
godz. 21.00 – gwiazda wieczoru – Andrzej Cierniewski
Imprezy towarzyszące: wystawa zwierząt, stoiska kulinarne KGW, promocja zdrowia, wesołe miasteczko, strzelnica LOK, prezentacja firm pracujących na rzecz rolnictwa oraz inne atrakcje.

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.), Monika MenzfeldCzubak. Wspó³pracownicy: Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Rafa³ Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
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