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W rocznicê wydarzeñ

67 lat temu, dok³adnie 23 stycznia, oddzia³y pancerne Armii Czer-
wonej wyzwoli³y Krotoszyn spod okupacji niemieckiej. Wpraw-
dzie jeszcze kolejnej nocy krotoszynianie musieli broniæ miasta
przed innymi, wycofuj¹cymi siê oddzia³ami niemieckimi, ale ju¿
24 stycznia rozpoczêto wprowadzanie nowego ³adu - utworzona
zosta³a Komenda Garnizonu Krotoszyn. Nastêpnego dnia powo-
³ano tymczasowe w³adze miejskie i powiatowe. Burmistrzem zo-
sta³ Kazimierz Bardoñski, starost¹ – Wincenty Bonowski.  Pa-
miêæ o tych oddalaj¹cych siê w czasie wydarzeniach, dla wiêk-
szoœci z nas znanych jedynie z podrêczników i innych przekazów,
utrwalamy co roku, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów. 23 stycznia w
po³udnie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i organizacji po-
litycznych oraz kombatanci i delegacje m³odzie¿y z³o¿yli kwiaty
pod pomnikami: 6. Pu³ku Artylerii Lekkiej oraz 56 Pu³ku Piechoty
Wielkopolskiej.                                                                       (eliz)

Czy wystêp radnych na koncercie w kinie by³ jednorazowy? Czy przewodnicz¹ca Zofia
Jamka zarz¹dzi teraz cotygodniowe próby muzyczne? Wiêcej czytaj s. 8.

5 i 6-latki  z przedszkola nr 7 „Maciuœ” wziê³y udzia³ w pro-
jekcie pt. „Finansowe ³amig³ówki Sówki M¹drej G³ówki”. Ten in-
nowacyjny projekt, skierowany do przedszkolaków,  zosta³ stwo-
rzony przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w
Gdyni. W przedszkolu przeprowadzono cykl zajêæ, podczas któ-
rych dominowa³y zabawy o tematyce finansowej.  Zajêcia prowa-
dzi³a Agnieszka Kowalska oraz uczennice z Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. Podczas spotkañ z dzieæmi
prowadz¹cy zajêcia wykorzystali pakiet edukacyjny „Finansowe
³amig³ówki Sówki M¹drej G³ówki” zawieraj¹cy æwiczenia, zagad-
ki i rebusy. Uroczyste zakoñczenie zajêæ odby³o siê 13 stycznia.
Goœæmi spotkania byli miêdzy innymi: wiceburmistrz Ryszard
Czuszke, dyrektor ZSP nr 2, Roman Olejnik oraz Danuta Hadry-
an, dyrektor przedszkola. Przedszkolaki uczestnicz¹ce w projek-
cie otrzyma³y dyplomy i upominki.                                 (donali)

Sówka M¹dra G³ówka
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Przeszkoleni

7 lutego odby³o siê w Urzêdzie Miejskim szkolenie dotycz¹-
ce prowadzenia nowej strony internetowej miejskiej. Wziêli
w nim udzia³ administratorzy strony krotoszyñskiej oraz stron
instytucji kulturalnych:  Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury,
Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalne-
go. Ze szkolenia skorzystali tak¿e przedstawiciele krotoszyñ-
skich przedszkoli, bowiem na nowej stronie internetowej
zaplanowano miejsca dla tych placówek z naszej gminy.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

23 lutego o godz. 17.00 w gale-
rii Refektarz odbêdzie siê kon-
cert muzyki dawnej. Wyst¹pi¹:
Zespó³ Muzyki Dawnej CAPEL-
LA ALL’ANTICO z Zamoœcia pod
kierownictwem Krzysztofa Ob-
sta i Zespó³ Wokalny SINE NO-
MINE z Lublina pod kierunkiem
Izabeli Urban. Zainteresowani
koncertem mog¹ przy okazji
obejrzeæ wystawê prac plastycz-
nych nagrodzonych w konkur-
sie „Twórczoœæ plastyczna inspi-
rowana muzyk¹ dawn¹”.

23 lutego o godz. 10.00 w Urzê-
dzie Miejskim kolejna sesja Rady
Miejskiej. W porz¹dku obrad
miêdzy innymi: podjêcie uchwa-
³y w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadze-
nia œcieków na terenie Miasta i
Gminy Krotoszyn tudzie¿ za-
twierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodê  Mia-
sta Zduny oraz wsi Chachalnia,
Sieje i Ostatni Grosz z terenu
gminy Zduny.

Do 2 marca w Krotoszyñskiej Bi-
bliotece Publicznej mo¿na ogl¹-
daæ wystawê fotograficzn¹ „Co
nam zosta³o z tych lat” przed-
stawiaj¹c¹  architekturê Gniezna
(czytaj s. 4).

3 marca na XVIII Rajd Turystycz-
ny „Szukanie Wiosny” na trasie
Krotoszyn – Konarzew zapra-
szaj¹ Ko³o Miejskie PTTK w Kro-
toszynie, Klub Turystyki Górskiej
„KOLIBA” i Zarz¹d Oddzia³u
PTTK w Krotoszynie. Zg³oszenia
przyjmuje  biuro PTTK Kroto-
szyn ul. Ma³y Rynek1w terminie
do 29 lutego. Dodatkowe infor-
macje  tel. 62 725-26-15.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 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  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Ro-
man 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.

„Informacje” znajdziesz w sklepie!

Począwszy od tego wydania, „Informacje Samorządowe” będą

dostępne w sklepach na terenie miasta.

Zmieniamy zasady dystrybucji miesięcznika samorządowego. Od tego
numeru każdy mieszkaniec miasta zainteresowany przeczytaniem
pisma znajdzie je w którymś z pobliskich sklepów. System taki jest
stosowany już od dwóch lat na wsiach, ich mieszkańcy odbierają „In-
formacje Samorządowe” u sołtysa lub w sklepie. Teraz także miesz-
kańcy miasta znajdą każde wydanie w jednym z siedemdziesięciu,
większych lub mniejszych, punktów handlowych w Krotoszynie. Li-
stę sklepów podajemy na miejskiej stronie internetowej. Tym samym
rezygnujemy z rozdzielania kolejnych wydań na dwie części miasta i
gminy, każde wydanie będzie rozprowadzane równomiernie po całej
gminie.  Przypominamy, że „Informacje Samorządowe” są miesięcz-
nikiem bezpłatnym. Nie zamieszczamy w nim reklam i ogłoszeń płat-
nych ani takich, które mogłyby sugerować, że są komercyjnymi. Za-
warte w wydaniu teksty odnoszą się do wydarzeń z minionego mie-
siąca, z wieloma z nich osoby korzystające z internetu zdążyły się
zapoznać na internetowej stronie miejskiej. Pismo ma charakter czy-
sto informacyjny, teksty staramy się  przygotować w bezstronny spo-
sób.                                                                                     Redakcja

Radni miejscy postanowili
nie wprowadzać żadnych
zmian organizacyjnych do sie-
ci gminnych szkół. O swej de-
cyzji poinformowali mieszkań-
ców poprzez przedstawicieli
lokalnej prasy w styczniu na
konferencji zorganizowanej w
Urzędzie Miejskim. W spotka-
niu z dziennikarzami uczestni-
czyli także burmistrz Julian
Jokś, wiceburmistrz Ryszard
Czuszke, skarbnik gminy Grze-
gorz Galicki oraz dyrektor De-
partamentu Inżynierii Miej-
skiej i zarazem radny sejmiku
wielkopolskiego Franciszek
Marszałek.

Radni zapoznali obecnych z
oficjalnymi oświadczeniami

klubów w sprawie krotoszyń-
skiej oświaty. W imieniu klubu
PO-SIO oświadczenie przeczy-

Spotkanie na wniosek osób
mieszkających przy tej ulicy zor-
ganizowała Rada Osiedla nr 6.
Urząd Miejski reprezentował na
nim Michał Kurek, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
W imieniu Starostwa Powiatowe-
go głos na spotkaniu zabierali: wi-
cestarosta Krzysztof Kaczmarek
oraz Krzysztof Jelinowski, dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg.

Tematem spotkania był zły
stan Chwaliszewskiej, mieszkań-
cy domagali się jej budowy od
władz powiatu. Ponieważ nie ma
na niej kanalizacji, najpierw na-
leżałoby wkopać rury, potem do-

Rozmawiali
o Chwaliszewskiej

piero kłaść nową nawierzchnię.
Kanalizowanie znajduje się w
kompetencjach samorządu gmin-
nego. W trakcie rozmów naczel-
nik Kurek zadeklarował w imie-
niu gminy wykonanie kanalizacji
nawet w tym roku, gdyby staro-
stwo zdecydowało się budować
ulicę. Niestety, przedstawiciele
powiatu nie mogli obiecać wyko-
nania nowej nawierzchni drogi,
mówili jedynie o ewentualnym
przygotowaniu dokumentacji na
inwestycję, co także wiąże się z
pewnymi kosztami. Dyrektor Je-
linowski obiecał wiosenne wy-
równanie nawierzchni frezowa-
nym asfaltem.                        (eliz)

Krotoszyńskie Centrum  Sportu
i Rekreacji „WODNIK” w okresie
ferii zimowych organizuje dla
dzieci ze szkół podstawowych
akcję „Zima w mieście – na spor-
towo”.

W poniedziałek zajęcia w hali
sportowej  CSiR na ul. Młyńskiej
– piłka siatkowa lub nożna w
godz. od 10.00 do 13.00. W tych

Dwaj regionaliści znad Odry
pomogli w rozwikłaniu rodzinnej
zagadki. Roland Semik oraz
Eckard Reiß w oparciu o infor-
macje Wielkopolskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego "Gniazdo"
pomogli w rozwikłaniu rodzinnej
zagadki. Mowa o historii pewne-
go Polaka, Józefa Duraka z Kro-
toszyna, który podczas I wojny
światowej zmarł w 1. rezerwo-
wym lazarecie wojskowym we
Frankfurcie nad Odrą, a teraz po
93 latach udało się ostatecznie

Rozwi¹zali zagadkê
wyjaśnić najważniejsze okolicz-
ności jego śmierci oraz przybli-
żone miejsce pochówku. Krewni
zmarłego w przyszłym roku od-
wiedzą zarówno Słubice jak i
Frankfurt nad Odrą, gdzie mają
zamiar zapalić symboliczny
znicz "wujowi Józefowi". Zapra-
szamy do lektury:
 http://slubice24.pl/poznaj-slubi-
ce/slubice-wczoraj-i-dzis/3022-
rodzinna-zagadka-i-jej-szczesli-
we-rozwiazanie-po-93-latach

(red.)

Zima na sportowo
samych godzinach zajęcia w
środę w hali na stadionie – tenis
stołowy. W piątek organizatorzy
proponują kręgielnię na „Wodni-
ku” w godzinach od 10.00 do
12.00.

Ilość dzieci na zajęciach jest
ograniczona do 30 osób,  odpłat-
ność od dziecka  2 zł za dzienny
pobyt.                                        (lew)

7 lutego mieszkañcy ulicy Chwaliszewskiej w
Krotoszynie spotkali siê z przedstawicielami
w³adz miejskich i powiatowych.

Szko³y bez zmian
Nie bêdzie zmian w
sieci szkó³ podlegaj¹-
cych samorz¹dowi
miasta i gminy Kroto-
szyn.

tał Krzysztof Manista, w imie-
niu klubu PSL – Bronisław
Kaczmarek. Z obu dokumen-

tów wynikało, że rajcy są za
utrzymaniem status quo gmin-
nej oświaty.                       (eliz)
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Z pytañ do burmistrza

Adam: Dlaczego nie mo¿na nabyæ ni-
gdzie publikacji na temat Krotoszyna w
jêzyku angielskim. Moja córka wyje¿d¿a
na obóz jêzykowy do Wielkiej Brytanii,
pomyœleliœmy z ¿on¹ ¿e fajnym prezen-
tem dla rodziny u której bêdzie przeby-
waæ, by³by przewodnik o miejscu, z któ-
rego pochodzi. OdpowiedŸ: Urz¹d Miej-
ski wyda³ w zesz³ym roku po raz kolej-
ny folder o Krotoszynie. Nowa broszur-
ka, tak samo jak poprzednia, jest dwu-
jêzyczna: polsko-angielska. W folder
mo¿na siê zaopatrzyæ bez problemu w
Muzeum Regionalnym.

Katarzyna: Chcia³abym z³o¿yæ papiery
do budowanej galerii. Proszê podaæ, ja-
kie bêd¹ tam siê mieœci³y sklepy? Od-

powiedŸ: Galeria jest przedsiêwziêciem
prywatnym, jej w³aœciciel nie uzgadnia
z burmistrzem, jakie sklepy bêd¹ w niej
funkcjonowa³y. To s¹ biznesowe umo-
wy pomiêdzy w³aœcicielem a wynajmu-
j¹cym.

Aaaaaa: Czy za wzglêdu na niskie tem-
peratury jest mo¿liwoœæ ustawienia, np.
na Rynku, koksowników? OdpowiedŸ:
Liczymy siê z tak¹ ewentualnoœci¹.
Gdybyœmy stawiali koksowniki, to ra-
czej w pobli¿u przystanków autobuso-
wych, gdzie by³yby bardziej potrzebne
ni¿ na Rynku.

Ewakaaa: Czy na ulicy Ceglarskiej mo¿-
na zamontowaæ próg zwalniaj¹cy? Gros
kierowców (tiry) na pewno przekracza
dopuszczalne 50 km/h! OdpowiedŸ:
Wszystkie uwagi dotycz¹ce organizacji
ruchu drogowego, w tym zamontowa-
nia progu zwalniaj¹cego, nale¿y kiero-
waæ do starosty krotoszyñskiego jako
w³aœciciela pasa drogowego oraz jako
organu zarz¹dzaj¹cego ruchem drogo-
wym na terenie naszego powiatu.

Karolina: Czy s¹ jakiekolwiek plany na
remont ulicy Rawickiej?  Mam na my-
œli odcinek Rawicka – Salnia, od torów
do firmy Acor. OdpowiedŸ: Rawicka na
wspomnianym odcinku jest drog¹ po-
wiatow¹. Zarz¹d Powiatu Krotoszyñ-
skiego w tegorocznym bud¿ecie ma za-
planowane wydatki na remont tego od-
cinka drogi. Gmina dofinansuje tê in-
westycjê kwot¹ 150 tys. z³otych.

Parcelkowicz: Interesuje mnie szcze-
gó³owy harmonogram prac zwi¹zanych
z t¹ inwestycj¹. OdpowiedŸ: Harmono-
gram w skrócie: budowa suchego
zbiornika wód deszczowych w Osuszy
– do kwietnia; budowa podobnego
zbiornika przy ulicy Okrê¿nej – do maja;
rozbudowa zbiornika g³ównego Jezio-
ra Odrzykowskiego – do czerwca,
wszystkie te terminy dotycz¹ bie¿¹ce-
go roku. Do wrzeœnia 2013 roku za-
koñcz¹ siê prace zwi¹zane z regulacj¹
cieku Jawnik-R-J_i cieku R-C. Jakich
odcinków to dotyczy, mo¿na sprawdziæ
na mapce  http://www.jawnik.kroto-
szyn.pl/grafika/mapa.jpg    Na stronie
projektu jest  bardziej szczegó³owy har-
monogram.

Jurek: Mam pytanie dotycz¹ce "purte-
lam", czy mo¿e ono siê odbyæ na pry-
watnej posesji, czy wczeœniej muszê je
gdzieœ zg³osiæ? OdpowiedŸ: Jeœli im-
preza odbywa siê na terenie prywatnym
i nie przeszkadza innym mieszkañcom
w nocnym odpoczynku – jest prywatn¹
spraw¹. ¯yczê wszystkiego najlepsze-
go na nowej drodze ¿ycia.

1 kwietnia wchodzą w życie
postanowienia ustawy o języku
migowym i innych środkach ko-
munikowania się. Nowe regula-
cje prawne obligują między inny-
mi urzędy do zapewnienia głu-
choniemym interesantom tłuma-
cza języka migowego.

Krotoszyński magistrat już w
listopadzie 2009 roku wysłał kil-

Wydział Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego w Kro-
toszynie prosi o zgłaszanie się
rodziców, których co najmniej 3
synów pełniło lub pełni czynną
służbę wojskową celem uhonoro-
wania ich medalem "Za Zasługi
dla Obronności Kraju" (dotyczy
osób, które nie zostały jeszcze
uhonorowane).

Wszystkim rodzicom, którzy
zamierzają posłać swoje pocie-
chy do przedszkola w roku szkol-
nym 2012/2013, przypominamy,
że nabór rozpocznie się 1 marca
br.

Rekrutacja odbywa się we-
dług następującego harmonogra-
mu:
- od 1 do 31 marca br. – wydawa-
nie i przyjmowanie kart zgłoszeń
dzieci (sekretariaty przedszkoli),
- od 1 do 15 kwietnia br. - kwalifi-
kowanie dzieci do przedszkola
przez komisję rekrutacyjną,

Jak poinformowała „IS”  pro-
kurator rejonowa Maria Koło-
dziejczyk w związku z obchodzo-
nym w dniach od 20 do 24 lute-
go. „Tygodniem Pomocy Ofiarom
Przestępstw”, w prokuraturach,
których siedziby znajdują się w
okręgu ostrowskim, zorganizo-
wano dyżury prokuratorów w
celu udzielania porad ofiarom
przestępstw.

Dyżury prowadzone będą  we
wspomnianym wyżej terminie w
godzinach od 9.00 do 15.30 w
następujących miejscowościach:
- w Ostrowie Wielkopolskim w
Prokuraturze Okręgowej, ul.

Dy¿ur prokuratorów
Krotoszyńska 37; w Prokuratu-
rze Rejonowej, ul. Sądowa 2
- w Kaliszu w Prokuraturze
Rejonowej, pl. św. Józefa,
- w Jarocinie w Prokuraturze
Rejonowej, al. Niepodległości 19,
- w Kępnie w Prokuraturze
Rejonowej, al. Marcinkowskiego
10,
- w Krotoszynie w Prokuratu-
rze Rejonowej, ul. 56 Pułku Pie-
choty Wlkp. 10a
- w Ostrzeszowie w Prokuratu-
rze Rejonowej, ul. Zamkowa 33,
- w Pleszewie w Prokuraturze
Rejonowej, pl. Kościelny 1.

(red.)

Odznaczenia dla rodziców
Zainteresowanych prosimy o

kontakt z Wydziałem  Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskie-
go w Krotoszynie (ul. Kołłątaja
7a – budynek  w podwórzu,  po-
kój  nr. 1)  lub telefonicznie 62
722-74-04,  62 722-74-67  do dnia
28.02.2012 roku.

(mirko)

Do przedszkola czas
- od 16 do 20 kwietnia br. - komi-
sja rekrutacyjna sporządza pro-
tokół wraz z listą dzieci przyję-
tych i nieprzyjętych do przed-
szkola. Lista prezentowana jest
na tablicy ogłoszeń w przedszko-
lu.

W przypadku, kiedy dziecko
nie zostało przyjęte do przed-
szkola, rodzicom przysługuje
prawo odwołania się od decyzji
komisji do burmistrza. Odwołanie
należy dostarczyć w ciągu 14 dni
od dnia ogłoszenia listy.

(mm)

Strzela³ do psa
B³¹kaj¹cy siê ulicami pies, szczególnie du¿y, stwarza zagro¿e-
nie dla pieszych, którzy spotykaj¹ go na swojej drodze.
Jeœli czworonóg idzie szos¹, mo¿e byæ tak¿e
przyczyn¹ wypadku drogowego.

p o -
mocą aplika-
tora-karabinka.
Czyżby nasi strażnicy
nie umieli celnie strze-
lać z tej broni? - Kie-
dy mierzę z karabin-
ka z lekarstwem usy-
piającym, zwierzę po-
winno być choć przez
chwilę w bezruchu –
tłumaczy strażnik Grzegorz Nie-
dbała. - Strzykawka z lekar-
stwem jest niesiona przez lotkę,
która nie zachowuje się jak zwy-
kła kula strzelnicza i wiatr może
łatwo zmienić trasę jej lotu. Mu-
szę być w miarę blisko, tym bar-
dziej, że nie chciałbym zrobić
psu krzywdy.

Ekipa okrążyła owczarka w
bezpiecznej odległości i przego-
niła do Bożacina w narożnik
utworzony przez ścianę jednego
z budynków i ogrodzenie. Straż-
nik Niedbała zaaplikował psu le-
karstwo przygotowane przez
weterynarza. – Lekarz wetery-
narii decyduje, jaką dawkę usy-
piacza podać, w zależności od
wagi zwierzęcia – wyjaśnia.
Aplikacja była celna. Osaczony
przez ludzi pies po około dzie-

7 lutego około godziny 11.00
Waldemar Wujczyk, komendant
Straży Miejskiej, odebrał telefo-

niczne zgłoszenie o psie wędru-
jącym szosą w stronę Krotoszy-
na. Rozmówca poinformował o
tym, że duży owczarek idzie as-
faltem, prawdopodobnie z Dzie-
lic, przez Bożacin w stronę Kro-
toszyna. Pies maszeruje dość
spokojnie, nie zwracając uwagi
na to, że zmusza kierowców do
zwalniania i omijania go.

Na spotkanie z czworonoż-

sięciu minutach położył się. Pra-
cownik schroniska mógł mu wte-
dy założyć pętlę, tzw. sztywną
smycz, i zaprowadzić do samo-
chodu.

Owczarek przebywa obecnie
w krotoszyńskim schronisku dla
zwierząt. Pies jest duży, dobrze
utrzymany, na szyi ma skórzaną
obrożę i nie wygląda na bezpań-
skiego. Miejmy nadzieję, że w
najbliższych dniach zgłosi się po
niego właściciel.

Aplikator na lekarstwo usy-
piające, z którego korzystał Grze-
gorz Niedbała w tej akcji, został
zakupiony na potrzeby krotoszyń-
skiej straży miejskiej pod koniec
zeszłego roku. Szkolenie upraw-
niające do posługiwania się kara-
binkiem przeszło czterech straż-
ników.                     (eliz)

nym turystą wysłany został
czteroosobowy patrol

straży miejskiej z weterynarzem
oraz pracownik schroniska z sa-
mochodem dostosowanym do
transportu zwierząt. Tak liczna
ekipa była potrzebna, ponieważ
zamiarem strażników było do-
prowadzenie zwierzęcia w stro-
nę jakichś zabudowań, które
ograniczyłyby jego możliwość
poruszania się. Chodziło o poda-
nie lekarstwa usypiającego za

fo
t.

 K
az

im
ie

rz
 R

ey
er

 (
x2

)

Urzêdnicy bêd¹ „migaæ”
kunastu urzędników na kurs ję-
zyka migowego organizowany
przez TK Edukacja przy Police-
alnej Szkole Zawodowej. Zajęcia
odbywały się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3.  Kurs
liczył 32 godziny zajęć. Żeby
otrzymać certyfikat z „migania”,
konieczne było zaliczenie egza-
minu.                                            (mm)
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"Foto Military" to projekt to-
warzyszący " Zlotowi grup re-
konstrukcyjnych i historycznych
pojazdów wojskowych STREFA
MILITARNA Podrzecze 2011”.
Podczas zlotu pasjonaci fotogra-
fii, w niecodziennie i perfekcyj-
nie odwzorowanych rekonstruk-
cjach walk zbrojnych, mają oka-
zję na uchwycenie  niezwykłych
ujęć.

Foto Military to także idea
spotkania fotografów, oraz osób
fotografujących hobbystycznie
dla wymiany spostrzeżeń, poglą-
dów, prezentacji kreatywności i
wrażliwości fotograficznej oraz
do wzajemnego rozwoju umiejęt-
ności technicznych.
Inicjatorami spotkania warszta-
towego byli: Sławek Skalski
(Profess Studio) oraz Mariusz
Kempa (Foto Master/Sigma Pro-
Centrum).

Dzięki otwartości organiza-
torów Strefy Militarnej w pierw-

Strefa militarna w obiektywie

Autorami zdjęć są Roman
Górczak i Jerzy Gozdowski.
Roman Górczak jest autorem
folderów turystycznych i zwo-
lennikiem fotografii natural-
nej, utrwalającej w kadrze
prawdziwy obraz rzeczywisto-
ści, bez komputerowego popra-
wiania i upiększania. Ze szcze-
gólnym upodobaniem fotogra-
fuje zabytki secesyjne. Jerzy
Gozdowski jest natomiast geo-
grafem i regionalistą i lubi
zwracać innym uwagę na inte-
resujące go szczegóły otocze-
nia.

Wystawę gnieźnieńskiej ar-
chitektury udostępniła naszej
książnicy Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna i Centrum Ani-
macji Kultury w Poznaniu w ra-
mach Objazdowej Galerii Wiel-
kopolskiej Fotografii. Ekspo-
zycją jest wystawiona w holu

na drugim piętrze naszej bi-
blioteki i można ją oglądać do
2 marca. Potem, z okazji Dnia
Kobiet, dyrektor Ewa Bukow-
ska zaprosi krotoszynian na
dwie wystawy związane z płcią

W rajdzie wzięło udział 112
uczestników, w tym 20 niepełno-
sprawnych. Trasa rajdu prowa-
dziła krotoszyńskimi ulicami.
Głównym punktem było zwie-
dzanie odnowionego kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela. Uczest-
ników rajdu przywitał ksiądz
prałat Adam Modliński. Pro-
boszcz opowiedział gościom hi-
storię krotoszyńskiej Fary.  Na
cmentarzu parafialnym turyści
zapalili znicz na grobie patrona
rajdu, Hieronima Ławniczaka.

Metę rajdu zorganizowano w
Szkole Podstawowej nr 8 w Kro-
toszynie. Tu dla piechurów przy-
gotowano posiłek, był również
czas na zabawę i konkursy. Zwy-
cięzcom konkursów sprawno-
ściowego i krajoznawczego wrę-
czono nagrody.

Rajd zorganizowano przy
wsparciu finansowym Urzędu
Miejskiego w ramach konkursu
ofert dla organizacji pozarządo-
wych.                                   (kapio)

Krotoszyñski Oœrodek Kultury w zwi¹zku z organizacj¹ Dni Krotoszyn 2012
zwraca siê do firm o sk³adanie ofert na wy³¹cznoœæ dotycz¹c¹ kompleksowej
obs³ugi handlowej (w tym napoje ch³odz¹ce, piwo, gastronomia).
W ofercie proszê nie umieszczaæ lunaparku, weso³ego miasteczka b¹dŸ innych
urz¹dzeñ zabawowych.

Impreza odbêdzie siê na krotoszyñskim B³oniu, ul. Sportowa w dniach 25-
27.05.2012 r.

W ofercie nale¿y przedstawiæ zakres obs³ugi handlowej i proponowan¹ wyso-
koœæ op³aty za uzyskanie wy³¹cznoœci. Oferta musi zawieraæ mo¿liwoœæ zaan-
ga¿owania podmiotów lokalnych. Minimalna oferowana kwota to 30.000 PLN.

Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury, ul. 56
Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn, do 24 lutego 2012 roku,
do godz. 12.00 wraz z op³aceniem wadium w wys.10.000 PLN.
Tego samego dnia o godz. 12.15 odbêdzie siê otwarcie ofert i mo¿liwoœæ zmia-
ny kwoty oferowanej przez ka¿dego z oferentów. Zwrot wadium nast¹pi tego
samego dnia po ostatecznym ustaleniu wysokoœci op³aty za wy³¹cznoœæ.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 062 725 20 17.
[kok]

Rajd po Krotoszynie

Projekt "Foto Military" realizowany w formie warsztatów fotograficznych zaistnia³ po raz pierwszy w terminie 8-
10 lipca 2011 w Podrzeczu k. Gostynia

szej edycji warsztatów wzięło
udział 25 osób z terenu całej pol-
ski. Dystrybutor obiektywów fo-
tograficznych SIGMA, udostęp-
nił nieodpłatnie na czas trwanie
pleneru blisko czterdzieści wy-
sokiej klasy obiektywów, z któ-

rych możliwości wypożyczenia,
mogli korzystać także fotografo-
wie oraz zarejestrowani uczest-
nicy Strefy Militarnej.

Gościem specjalnym tego-
rocznego spotkania był Marcin
Dąbrowski znany i ceniony foto-
graf, właściciel firmy szkolenio-
wej z zakresu fotografii i fotoedy-
cji DIGIPHOTO, który przygoto-
wał prelekcję, oraz prowadził
dyskusję na temat  historyczne-
go ujęcia reportażowej fotografii
wojennej.
W Krotoszynie wystawę „Strefa
militarna w obiektywie” można
było oglądać do 10 lutego br. w
Galerii Refektarz. Wernisaż wy-
stawy odbył się 13 stycznia. Go-
ście, którzy odwiedzili wystawę
oglądać mogli nie tylko efekty
pracy twórczej, powstałe w cza-
sie pleneru ale także udostępnio-
ne eksponaty z okresu II wojny
światowej. Wystawa "Strefa mi-
litarna w obiektywie" prezento-

wała prace następujących auto-
rów: Sławek SKALSKI, Filip
KEMPA, Rafał MAKIEŁA, Paweł
KUCHARSKI, Marcin ŁUBKOW-
SKI , Agata SKIBA, Michał
BRYŁKA, Paweł SKALSKI, Mar-
cin BARTCZAK

Dziękujemy Stowarzyszeniu "Hi-
storia Militaris" za możliwość
przeprowadzenia warsztatów
"Foto Military" oraz ogromną po-
moc w realizacji zarówno plene-
ru, oraz wystawy poplenerowej.

S. Skalski

W sobotê 28 stycznia mi³oœnicy turystyki pie-
szej wziêli udzia³ w 46 Rajdzie Zimowym im.
Hieronima £awniczaka zorganizowanym przez
Oddzia³ PTTK w Krotoszynie.

Wystawa nostalgiczna
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkañców na wystawê
fotograficzn¹ „Co nam zosta³o z tych lat”, przedstawiaj¹c¹ architekturê
Gniezna.

piękną. Pierwsza ukaże nam
kobiety widziane oczyma ry-
sownika, na drugiej swoje pra-
ce malarskie zaprezentuje ma-
larka z Krotoszyna.

(eliz)
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Dyrekcja Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. Ka-
rola F. Libelta w Krotoszynie or-
ganizuje w dniach od 26 marca
– 15 kwietnia br. wystawę obra-
zującą powstanie, rozwój i stan
obecny wielopokoleniowych firm
rodzinnych z terenu naszego
miasta, których historia sięga
okresu międzywojennego i wcze-
śniejszego.  Wystawa zostanie
zaprezentowana  w galerii Re-
fektarz Krotoszyńskiego Ośrod-

Wielopokoleniowe firmy rodzinne
ka Kultury na Małym Rynku 1.

Firmy takie są pięknym przy-
kładem kontynuacji tradycji ro-
dzinnych w zawodzie, ale także
wzorem wytrwałości, uporu i od-
wagi w realizacji celów życio-
wych. Organizatorzy nawiązali
już kontakt z kilkoma firmami,
zapraszając właścicieli do udzia-
łu w wystawie i do udostępnienia
pamiątek dokumentujących hi-
storię zakładu i jego stan obec-
ny: zdjęć, dyplomów, świadectw

itp.  Szkoła w dalszym ciągu po-
szukuje lokalnych firm, które są
pozytywnym przykładem takiej
wielopokoleniowej więzi rodzin-
nej. Dyrekcja zwraca się więc z
uprzejmą prośbą o przekazywa-
nie informacji o tego typu firmach,
zapraszając do kontaktu: telefo-
nicznego z wicedyrektor szkoły
Ewą Kowalską, kom. 695 885 777,
lub osobistego w siedzibie szkoły
na pl. Jana Pawła II 5.

Jan Urbaniak
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-  Nikogo nie możemy
zmusić do udania się do noc-
legowni, możemy jedynie po-
informować o takiej możli-
wości.  Osoba bezdomna
musi wyrazić na to zgodę –
mówi Waldemar Wujczyk, ko-
mendant krotoszyńskiej SM.
– Osoby te często nie chcą
skorzystać z tej formy pomo-
cy, głównie chodzi o podpo-
rządkowanie się pewnym wy-
mogom. W noclegowni obo-
wiązuje zakaz spożywania
alkoholu, nie mogą tam prze-
bywać osoby w stanie po spo-
życiu alkoholu.

W przeprowadzonej proce-
durze przetargowej wybrano wy-
konawcę robót budowlanych fir-
mę Budimex S.A. z Warszawy z
ceną ofertową 16.113.979,07 zł
(brutto). Umowę z wykonawcą
podpisano we wrześniu 2011 r.
Prace budowlane rozpoczęły się
w listopadzie 2011 r. a ich zakoń-
czenie planuje się w III kwartale
2013 r.

W dniu 7 października 2011
r. przekazano firmie BUDIMEX
S.A. plac budowy. Wykonawca w
ciągu miesiąca przeznaczonego
na tzw. mobilizację przystąpił do
prac przygotowawczych związa-
nych z rozpoczęciem realizacji
inwestycji. Roboty budowlane
rozpoczęto w listopadzie, wyko-
nując ściankę szczelną zabezpie-
czającą ciek przed od byłego
wysypiska odpadów stałych. W
grudniu przystąpiono do prac
ziemnych związanych z pogłę-
bieniem i powiększeniem Jezio-
ra Odrzykowskiego. Obecnie re-
alizowana jest budowa suchego
zbiornika wód deszczowych nr 2
(polder) w miejscowości Osusz
oraz nr 3 przy ul. Okrężnej w
Krotoszynie.

Funkcję inżyniera kontraktu
pełni wybrana w drodze przetar-
gu nieograniczonego firma Biu-

Jawnik – prace trwaj¹
Trwaj¹ prace zwi¹za-
ne z projektem pn.
„Regulacja rzeki (cie-
ku) Jawnik i budowa
polderów zalewowych
na terenie gminy
Krotoszyn”.

ro Inwestorskie, Janusz Rybka
z Wrocławia, której głównym za-
daniem jest sprawowanie nadzo-
ru inwestorskiego nad robotami.

Równolegle z robotami budowla-
nymi prowadzone są prace geo-

dezyjne. W dniu 10 październi-
ka 2011 r. została podpisana
umowa pomiędzy Miastem i
Gminą Krotoszyn, a „MAPO-
PROJEKT” Firmą Geodezyjną i

Wielobranżową s.c. Dżugajowie
z Bełchatowa. Przedmiotem

umowy jest podział 156 działek
oraz sporządzenie operatów sza-
cunkowych części wydzielonych
do wykupu przez gminę. Podzia-
ły będą wykonywane sukcesyw-
nie na terenie Smoszewa, Kroto-
szyna, Osuszy, Lutogniewa i
Dzierżanowa w celu uregulowa-
nia spraw własnościowych grun-
tów stanowiących pas rzeki (cie-

ku) Jawnik. Pierwszy etap umo-
wy dotyczy polderów i Jeziora
Odrzykowskiego. Do chwili obec-
nej zostały odszukane punkty
graniczne oraz wykonano wstęp-
ne projekty podziałów wraz z
wyliczeniem powierzchni dzia-
łek powstających w wyniku po-
działów.

W miesiącu styczniu w
związku z rozpoczęciem budowy
suchego zbiornika wód deszczo-
wych nr 2 (polder) w miejscowo-
ści Osusz oraz nr 3 przy ul.
Okrężnej w Krotoszynie odbyły

się spotkania informacyjne
przedstawicieli Urzędu Miejskie-
go w Krotoszynie z zaintereso-
wanymi mieszkańcami Kroto-
szyna i Osuszy. Mieszkańcy uzy-
skali informacje na temat zakre-
su robót, harmonogramu reali-
zacji robót oraz dane osób odpo-
wiedzialnych za realizację zada-
nia ze strony Wykonawcy, Inży-

niera Kontraktu oraz Urzędu.

Realizowany projekt związa-
ny jest bezpośrednio z zagospo-
darowaniem wód opadowych i
ochroną przeciwpowodziową
Miasta Krotoszyna, natomiast
„Utworzenie ośrodka rekreacyj-
no-wypoczynkowego na kroto-
szyńskim Błoniu” stanowi od-
dzielne zadanie. W chwili obec-
nej trwa procedura przetargowa
dot. wyboru wykonawcy doku-
mentacji projektowej dla ww. za-
dania.

Iwona Poczta

Mieszka³ w ziemiance
W zwi¹zku ze znacznym spadkiem temperatur, w nocy termometry wskazuj¹  poni¿ej 10 stopni, krotoszyñska Stra¿
Miejska kontroluje miejsca, w których czêsto przebywaj¹ bezdomni. Napotkane tam osoby stra¿nicy zachêcaj¹ do
korzystania z noclegowni.

Ostatniego dnia stycznia w
budynku na ul. Konstytucji 3
Maja strażnicy spotkali bez-
domnego, ten jednak nie wyra-
ził zgody na przewiezienie do
noclegowni.

Tego samego dnia dyżurny
krotoszyńskiej Straży Miej-
skiej odebrał zgłoszenie od
mieszkanki Krotoszyna. Ko-
bieta twierdziła, że od dwóch
dni nie widzi  bezdomnego,
którego wcześniej wielokrot-
nie widywała w okolicy swoje-
go domu. Patrol straży udał się
na ul. Dworcową, sprawdził

miejsce wskazane przez ko-
bietę jako potencjalne schro-
nienie bezdomnego. Strażni-
cy odkryli ziemiankę. Wejście
do niej było zabezpieczone
kołdrą. W ziemiance przeby-
wał mężczyzna, który okazał
się mieszkańcem Łodzi. Męż-
czyzna wyraził chęć powro-
tu  do miejsca zamieszkania.
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej  zakupił bi-
let powrotny dla łodzianina i
żywność na drogę.  Strażni-
cy zadbali, żeby mężczyzna
wsiadł do właściwego pocią-
gu.                                       (mm)fo
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Od rana, od godziny 8.00 wy-
ruszyli na ulice wolontariusze z
puszkami. W ciągu całego dnia
pracowało ich 200 pod kierun-
kiem Anny Sobczak, która w tym
roku zorganizowała sztab orkie-
strowy w Krotoszyńskiej Biblio-
tece Publicznej.

W programie, z którego mo-
gli skorzystać mieszkańcy Kro-
toszyna, znalazły się: przejażdż-
ki konne przygotowane przez
Rekreacyjny Klub Jeździecki Ka-
walkada oraz dzień otwarty w
pracowniach Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury z atrakcyjnymi
zajęciami tanecznymi i plastycz-
nymi.

W godzinach południowych
Krotoszyn odwiedziła telewizja,
która sfilmowała próby teatru
ognia i tancerzy z Młodzieżowe-
go Klubu Środowiskowego Ri-
vendell, odwiedziła KOK, spotka-
ła się z członkami Stowarzysze-
nia Klubu Motocyklowego Ignis
Ardens i przede wszystkim
uwieczniła pokazy ratownictwa
medycznego w wykonaniu har-
cerzy z 23 DSH SKAUT oraz Pań-

Krotoszyñskie granie z pomp¹
Ósmego stycznia dwudziesty raz w Krotoszynie zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Program przygotowany
przez instytucje i stowarzyszenia okaza³ siê bardzo bogaty.

Konkurs przygotowała
Joanna Kamińska–Leydy.
Wzięli w nim udział ucznio-
wie z 9 gimnazjów powiatu
krotoszyńskiego. Konkurs
składał się z dwóch etapów:
szkolnego i powiatowego. W
etapie powiatowym wyłonio-
no 16 uczniów, którzy przyby-

stwowej Straży Pożarnej.
Dla młodzieży Stowarzysze-

nie Twoja Alternatywa wraz z
portalem KNRAP.pl oraz KOK-
iem przygotowali koncert hipho-
powy. Przez dwie godziny kroto-
szyńscy artyści grali dla orkie-

stry, a wtórowali im tancerze c-
walk, doping oraz breakdance z
klubu Rivendell.

Popołudniu na rynku o godzi-

nie 18:00 rozpoczęły się pokazy
koordynowane przez Stowarzy-
szenie Twoja Alternatywa.
Wśród atrakcji znalazły się po-
kazy taneczne młodzieży z klu-
bu Rivendell oraz grupy prowa-
dzonej przez Aleksandrę Drygas,
duży i bardzo ciekawy pokaz ra-
townictwa drogowego. Zainsce-
nizowano wypadek masowy,
pierwszej pomocy udzielali har-
cerze ze SKAUTA, a fachowo
pocięli samochód strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Kroto-
szynianie pierwszy raz mieli
okazję zobaczyć nowy, profesjo-
nalny skokochron, służący do ra-
towania osób znajdujących się
na dużych wysokościach, i wspa-
niały nowoczesny namiot ratun-
kowy, który postawić można w
terenie w niezwykle szybki i
sprawny sposób.
Jak zawsze można było liczyć na

atrakcje przygotowane przez
Bractwo Rycerskie Ziemi Kali-
skiej Poczet Wierzbięty z Kroto-
szyna i klub Ignis Ardens.

Tuż przed godziną 20.00 odbyły
się: widowiskowy pokaz Teatru
Ognia z Młodzieżowego Klubu
Środowiskowego Rivendell oraz
orkiestrowe licytacje. Całą im-

prezę prowadzili radny Krzysz-
tof Manista i dyrektor KOK-u
Wojciech Szuniewicz.
Tak jak w całej Polsce, również
w Krotoszynie zabłysło Świateł-
ko do Nieba. Wspaniały pokaz
ogni obserwowali bardzo licznie
zgromadzeni na Rynku miesz-
kańcy Krotoszyna.

Tegoroczny jubileuszowy
finał zagraliśmy z pompą. Zdro-
wa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup
najnowocześniejszych urządzeń
do ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla ko-
biet ciężarnych chorych na cu-
krzycę. Efektem dobroczynności
krotoszynian była rekordowa
suma 42 128,24 zł. Na tę kwotę
złożyły się również datki z miej-
scowości, które ściśle współpra-
cowały ze sztabem krotoszyń-

skim i były to: Zduny – 12 tys. zł,
Rozdrażew – 5 tys. zł, Benice – 4
tys. zł, Kobierno – 1100 zł, Rosz-
ki – 500 zł.

Za wrażliwość serca i hoj-

ność dziękują wszystkim miesz-
kańcom Krotoszyna, Zdun, Roz-
drażewa, Benic, Kobierna i wie-
lu innych miejscowości organiza-
torzy XX Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Kro-
toszynie: Stowarzyszenie Twoja
Alternatywa – Młodzieżowy Klub
Środowiskowy RIVENDELL;
Krotoszyński Ośrodek Kultury;
Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna; Państwowa Straż Pożar-
na w Krotoszynie; 23 Drużyna
Starszoharcerska SKAUT z Huf-
ca ZHP Krotoszyn; Stowarzysze-
nie Bractwo Rycerskie Ziemi
Kaliskiej POCZET WIERZBIĘ-
TY z Krotoszyna; Stowarzysze-
nie Klubu Motocyklowego IGNIS
ARDENS; Portal KNRAP.pl; Re-
kreacyjny Klub Jeździecki Kro-
toszyńska KAWALKADA.

Krzysztof Manista

Gimnazjalni germaniœci
17 stycznia w Zespole
Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Benicach odby³
siê VII Powiatowy
Konkurs Jêzyka Nie-
mieckiego dla Gimna-
zjalistów.

li do benickiej
placówki wraz ze
swoimi opieku-
nami.

Celem konkur-
su było spraw-
dzenie umiejęt-
ności słuchania i
czytania ze zro-
zumieniem, zna-
jomości słownic-
twa i gramatyki
oraz umiejętno-
ści prowadzenia
krótkiej rozmo-
wy w języku nie-
mieckim. Kon-
kurs miał rów-
nież zwrócić
uwagę uczniów

na rolę języków obcych i za-
chęcić do dalszej nauki.

Zwyciężczynią tegorocz-
nego konkursu została
uczennica z Gimnazjum nr 2
Nikole Kowalski, drugie miej-
sce zajęła uczennica Gimna-
zjum w Rozdrażewie Daria
Motyl, natomiast na trzeciej
pozycji uplasowała się uczen-
nica Gimnazjum nr 2 Klaudia
Kaczmarek.

Głównym sponsorem kon-
kursu była Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Beni-
cach. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i zapraszamy za
rok na kolejne zmagania z ję-
zykiem niemieckim.

(ZS Benice)

fo
t.

  
 A

nn
a 

G
m

ur

fo
t.

  
P

aw
e³

 W
. 

P
³ó

ci
en

ni
cz

ak

fo
t.

 A
gn

ie
sz

ka
 S

ka
ls

ka

fo
t.

 a
rc

hi
w

um



www.is.krotoszyn.pl                                         1 (109)

7

Przypomnijmy, że 13 listopa-
da w Krotoszynie odbył się mecz
finałowy I Ligi Seniorów w zapa-
sach w stylu wolnym, podczas
którego krotoszynianie pokonali
zawodników ZKS Slavia Ruda
Śląska. Rewanżowy pojedynek w
Rudzie Śląskiej  odbył się 23
grudnia. Krotoszyński zespół zo-
stał pokonany, jednak o zwycię-
stwie Ceramika zdecydowała
przewaga punktowa (zaliczka z
pierwszego meczu). Po raz kolej-
ny, po 20 latach LKS Ceramik wy-
walczył tytuł drużynowego mi-
strza polski.

Odniesione zwycięstwo po-

Informacja dla producentów rolnych, któ-
rzy sk³adaj¹  wnioski w sprawie zwrotu podat-
ku akcyzowego zu¿ytego do produkcji rolnej.

20 grudnia 2011r. Rada Ministrów ustali³a zmia-
ny, które obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2012 r.
1. Wysokoœæ stawki zwrotu podatku akcyzowe-
go na 2012 od oleju napêdowego zu¿ywanego
do produkcji rolnej wynosi 0,95 z³ od litra oleju.
2.Producenci rolni mog¹ sk³adaæ wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pêdowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej do Burmistrza Krotoszyna w dwóch termi-
nach:
- od 1 lutego 2012 do 29 lutego 2012 wraz z fak-
turami VAT dokumentuj¹cymi zakup oleju napê-
dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 wrze-
œnia 2011 do 31 stycznia 2012 roku.
- od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012 - wraz z
fakturami VAT dokumentuj¹cymi zakup oleju na-
pêdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lu-
tego 2012 do 31 lipca 2012 roku.
Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane w terminach:
–  od 2 do 30 kwietnia 2012, w przypadku z³o¿e-
nia wniosku w pierwszym terminie
- od 1 do 31 paŸdziernika 2012, w przypadku z³o-
¿enia wniosku w drugim terminie.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego
na ha u¿ytków rolnych w 2012 wyniesie 81,70 z³.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przygotowa³o rów-
nie¿  nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcy-

LP. Nazwisko i imiê Wnioskodawca Dyscyplina
1. Sójka Adrian KKS „Astra” pi³ka no¿na
2. Olejnik Daniel KKS „Astra” pi³ka no¿na
3. M³ynarczyk Artur KKS „Astra” pi³ka no¿na
4. Kmiecik Sebastian KKS „Astra” pi³ka no¿na
5. Przybyszewski Dawid KKS „Astra” pi³ka no¿na
6. Krystek Karol KKS „Astra” pi³ka no¿na
7. Marciniak Miko³aj KKS „Astra” pi³ka no¿na
8. Czekalski Miko³aj KKS „Astra” pi³ka no¿na
9. Dymarski Krzysztof KKS „Astra” pi³ka no¿na
10. Kaj Martyna KS „Krotosz” karate
11. PowroŸnik Konrad KS „Krotosz” p³ywanie
12. Pauter Artur KS „Krotosz” p³ywanie
13. Mielcarek  Wiktoria KS „Krotosz” p³ywanie
14. NiedŸwiedzki Wojciech KS „Krotosz” tenis sto³owy
15.  Korzybski Adrian KS „Krotosz” tenis sto³owy
16. Durajczyk Tomasz KS „Krotosz” tenis sto³owy
17. Rybak Adrian KS „Krotosz” tenis sto³owy
18. Bielski Dawid Burmistrz Krotoszyna karate
19. KaŸmierczak Damian Burmistrz Krotoszyna karate
20. Kujawski Artur Burmistrz Krotoszyna karate
21. Grunek Martin Burmistrz Krotoszyna karate
22. Grenda Fryderyk Burmistrz Krotoszyna karate
23. Kaczmarek Sebastian UKS „Polon” pi³ka siatkowa
24. Kaczmarek £ukasz UKS „Polon” pi³ka siatkowa
25. Brenk Patryk UKS „Polon” pi³ka siatkowa
26. £yskawa Jakub UKS „Polon” pi³ka siatkowa
27. Foltynowicz Patryk Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
28. Kostka Kacper Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
29. Czwojdziñski Piotr Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
30. Klonowski Adrian Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
31. Sobkowiak Jakub Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
32. Pomirski Daniel Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
33. Sasin Dawid Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
34. Talaga Bart³omiej Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
35. Kaik Bartosz Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
36. Bochyñski Mateusz Burmistrz Krotoszyna pi³ka siatkowa
37. Radojewski Mateusz KTPS pi³ka siat. pla¿owa
38. Korcz Piotr UKS „Rakieta” tenis z. na wózkach
39. Baran Robert LKS „Ceramik” zapasy
40. Knop Barbara LKS „Ceramik” zapasy
41. Staniek Marlena LKS „Ceramik” zapasy
42. Filipczak Dariusz LKS „Ceramik” zapasy
43. S³owiñski Adam LKS „Ceramik” zapasy
44. Jaœ Mateusz LKS „Ceramik” zapasy
45. Filipczak Adam LKS „Ceramik” zapasy
46. Filipczak Mateusz LKS „Ceramik” zapasy
47. Mi³kowski Marcin LKS „Ceramik” zapasy
48. M¹czak Przemys³aw LKS „Ceramik” zapasy
49. Wyrwas Roman LKS „Ceramik” zapasy
50. Rozum Kewin T.A.  „Rozum” sumo
51. Rozum Aron T.A. „Rozum” sumo
52. Konrady Patryk T.A.  „Rozum” sumo
53. Konieczny Mateusz T.A.  „Rozum” sumo
54. Talarczyk Natalia T.A.  „Rozum” sumo
55. Blecha Micha³ T.A.  „Rozum” sumo
56. Matyla Gracjan T.A.  „Rozum” sumo
57. Nowaczyk Bart³omiej T.A.  „Rozum” sumo
58. Gola Eryk T.A.  „Rozum” sumo
59. Durak Marek T.A.  „Rozum” sumo
60. Hekiert Mateusz T.A.  „Rozum” sumo
61. Rozum Aleksandra T.A.  „Rozum” sumo

- Przygotowanie projektu wy-
magało olbrzymiego nakładu
pracy grupy nauczycieli, a biorąc
pod uwagę bardzo rygorystyczną
weryfikację, nie spodziewaliśmy
się pozytywnej opinii. Stało się
inaczej, z czego się bardzo cieszy-
my - powiedział dyrektor szkoły
Krzysztof Grobelny.

Tematem projektu jest rynek
pracy we wspólnocie europej-

Z zaproszenia burmistrza Ju-
liana Joksia skorzystało około 150
przedstawicieli firm. Byli obecni
także: starosta Leszek Kulka i
przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Szczotka, radny Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego
Franciszek Marszałek,  kroto-
szyńscy dziennikarze oraz kilko-
ro parlamentarzystów: Małgorza-
ta Adamczak, Andrzej Dera, Jan
Dziedziczak, Andżelika Możdża-
nowska, Józef Racki i Piotr Wal-
kowski.                                   (eliz)

Mistrzowie w urzêdzie

Spotkanie w ratuszu

20 tysiêcy dla trójki

skiej. Jego realizacja przewidzia-
na jest na lata 2011-13, wspólnie
ze szkołami partnerskimi  we
Francji, Niemczech, Holandii i
Wielkiej Brytanii. Ma ona dać
uczniom klas I wiedzę o wymaga-
niach i funkcjonowaniu rynku
pracy w Unii Europejskiej.
Uczniowie wybrani do tego pro-
gramu musieli wykazać się zna-
jomością języka angielskiego  w

zakresie komunikatywnym.
Łączna liczba osób zaangażowa-
nych bezpośrednio w wymianę
wynosi 24 uczniów i 7 nauczycie-
li, natomiast liczba osób wskaza-
nych w projekcie - 110.

Szkołę czeka wiele pracy, lecz
autorzy projektu są przekonani,
że przyniesie on uczniom wiele
korzyści.

(zs)

Wa¿ne dla rolników
zowego zawartego w cenie oleju napêdowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej, który zosta³
opublikowany 17 stycznia 2012 roku.
Jednoczeœnie informuje, ¿e zgodnie ze stanowi-
skiem Ministerstwa Finansów (pismo z
14.10.2011 nr PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658)
czynnoœæ urzêdowa polegaj¹ca na potwierdzaniu
za zgodnoœæ z orygina³em - przez upowa¿nione-
go przez burmistrza pracownika urzêdu miasta -
kopii faktury VAT sk³adanych wraz z wnioskiem o
zwrot podatku akcyzowego przez producentów
rolnych podlega op³acie skarbowej. Op³ata skar-
bowa wynika  z ustawy z 16 listopada 2006 roku
o op³acie skarbowej  (DzU. nr 225 poz. 1635 z
póŸn. zm.) z czêœci II za³¹cznika do ww. ustawy.
Tak wiêc od 1 stycznia 2012 roku producenci rol-
ni, którzy do wniosku przed³o¿¹ kopie faktur VAT
s¹ zobowi¹zani uiœciæ op³atê skarbow¹ w wyso-
koœci 5 z³ od ka¿dej pe³nej lub zaczêtej stronicy.
Wszelkie pytania w tej sprawie proszê kierowaæ
do Wydzia³u Finansowo-Bud¿etowego Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie. Informacji udzieli Iza-
bela £opaczyk (tel. 62 722 74 89) lub zastêpca
naczelnika Wioleta KaŸmierczak (tel. 62 722 74
30), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.30 do 15.30.
Wnioski  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
jak co roku mo¿na odebraæ u so³tysa danej wsi
lub w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie przy ul.
Ko³³¹taja 7 – w punkcie informacyjnym lub w po-
koju 44.

Wioleta KaŸmierczak

Wykaz sportowców, którzy otrzymali stypendia za wysokie wyniki we wspó³-
zawodnictwie krajowym lub miêdzynarodowym.

9 stycznia goœæmi
burmistrza byli zawod-
nicy  LKS Ceramik.
Burmistrz Julian Jokœ
i wiceburmistrz Ry-
szard Czuszke pogra-
tulowali sportowcom
zdobycia  tytu³u dru-
¿ynowego mistrza
Polski w zapasach w
stylu wolnym 2011.

twierdzał sporych rozmiarów pu-
char, który zapaśnicy: Robert Ba-
ran, Adam Filipczak, Przemysław
Mączak, Marcin Miłkowski i
Adam Słowiński przynieśli na spo-
tkanie do urzędu. Sportowcy po-
dzielili się wrażeniami z zawodów.
Korzystając z okazji, trenerzy
Rafał Patalas i Szymon Stasierski
opowiedzieli również o innych
sukcesach zawodników Cerami-
ka.  Prezes klubu Lech Pauliński
dziękował  za wsparcie udzielone
klubowi przez gminę. Pod koniec
spotkania burmistrz wręczył za-
wodnikom drobne upominki.
                                                 (mm)

Na pocz¹tku stycznia  w Ratuszu odby³o siê noworoczne spotkanie
w³adz samorz¹dowych z lokalnymi przedsiêbiorcami oraz szefami jedno-
stek gminy.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Paw³a II w Krotoszynie
otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci 20.000 euro w ramach Programu
Comenius Wielostronne Partnerstwo Szkó³.
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Gwiazdami wieczoru
byli: Andżelika Możdża-
nowska, Monika Wasie-
lewska, Waldemar Wuj-
czyk, Juliusz Poczta, Woj-
ciech Szuniewicz, Ryszard
Czuszke, Małgorzata Miel-
carek,  Jerzy Janicki ,
Edward Kozupa, Zbigniew
Kurzawa, Zofia Jamka
oraz radni Rady Miejskiej

Ogłoszenie wyników 20 Ogólnopol-
skiego Turnieju Poetyckiego "Auto-
portret Jesienny
Krotoszyn 2011"
odbyło się w sobotę
21 stycznia. Prace
na konkurs nade-
słało 167 poetów.
Wiersze oceniało
jury w składzie:
Adam Wiedemann
(poeta, prozaik, tłu-
macz, krytyk lite-
racki i muzyczny),
Maciej Woźniak
(poeta, krytyk mu-
zyczny, tłumacz)
oraz Paweł Płócienniczak (poeta,
fotografik).

Werdykt jurorów

był następujący:

kategoria „Poezja Młodych”
I nagroda  (500 zł)  - godło „Coda9”,
za zestaw wierszy – Kacper Płusa
z Pabianic,
II nagroda (400 zł) – godło „bosman
Żorż”, za zestaw wierszy – Magda-
lena Zawilska z Lublińca,
III Nagroda (300 zł) - godło "Re-
drum", za zestaw wierszy - Anna
Adamowicz z Lubina,

kategorii zasadnicza

I Nagroda (800 zł) - godło "Parry
Hotter", za zestaw wierszy - Jaro-
sław Moser z Łodzi,
II Nagroda (700 zł) - godło "Sergio",
za zestaw wierszy - Piotr Rowicki
z Ostrowi Mazowieckiej,

Na postawionych w pobliżu
ławkach można swobodnie wy-
mienić obuwie, zostawić rzeczy
i odpocząć po mniej lub bardziej
intensywnym wysiłku. Dyrekcja
CSiR zadbała o oświetlenie śli-
zgawki i oprawę muzyczną. Oso-
by korzystające ze ślizgawki zo-
bowiązane są do przestrzegania
regulaminu, który prezentujemy
poniżej.

REGULAMIN ŒLIZGAWKI:

1. Ślizgawka to ogólnodostępny
teren służący zabawie.
2. Osoby przebywające na tere-
nie ślizgawki zobowiązane są do
zachowania porządku i czysto-
ści.
3. Ze ślizgawki mogą korzystać
wszyscy, dzieci poniżej 6 roku
życia powinny przebywać pod
opieką osób dorosłych.
4. Z urządzeń ślizgawki należy
korzystać zgodnie z ich przezna-
czeniem.
5. Na terenie ślizgawki obowią-
zuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu oraz spożywania napo-
jów alkoholowych.
6. Na płycie ślizgawki należy za-
chować maksymalną ostrożność

Œlizgawka dla wszystkich
Tu¿ za budynkiem krytej p³ywalni „Wodnik”  mo¿na pojeŸdziæ na ³y¿-
wach. Centrum Sportu i Rekreacji udostêpni³o na zorganizowanie œli-
zgawki ponad  700 m2 swojego terenu.

podczas jazdy.
7. Na terenie ślizgawki zabrania
się:
   • przebywania osób w stanie
wskazującym na spożycie alko-
holu;
   • niszczenia ślizgawki i wypo-
sażenia;
   • jazdy na rowerze;
   • wprowadzania psów;
   • wnoszenia na taflę ślizgaw-
ki jedzenia, puszek, butelek z
napojami oraz innych niebez-
piecznych przedmiotów.
8. Wszelkie uszkodzenia należy
niezwłocznie zgłosić zarządcy
terenu.

9. Za uszkodzenia sprzętu wnie-
sionego lub pozostawionego na
terenie ślizgawki CSiR nie pono-
si odpowiedzialności.
10. Osoby przebywające na śli-
zgawce zobowiązane są prze-
strzegać postanowień niniejsze-
go
regulaminu, w przeciwnym razie
podlegać będą odpowiedzialno-
ści zgodne z art. 54 k.w.

Centrum Sportu i Rekreacji

WODNIK w Krotoszynie

ul. Mahle 4 63-700 Krotoszyn

Więcej informacji:

www.kpwodnik.com.pl

Autoportret Jesienny
III Nagroda (600 zł) - godło "Tech-
nics TR 474", za zestaw wierszy -

Jerzy Pawłowski z Łodzi,

wyróżnienia (po 300 zł):

- godło "Awaria", za zestaw wier-
szy - Beata Patrycja Klary z Gorzo-
wa Wlkp,
- godło "Karta", za wiersz "Czło-
wiek, który uśpił mojego psa" - Je-
rzy Fryckowski z Dębicy Kaszub-
skiej,
- godło "Lynx Lynx", za zestaw
wierszy - Wojciech Roszkowski z
Tykocina,
- godło "Ruczaj", za zestaw wier-
szy  - Rafał Rutkowski z Radomia,
- godło "Zadwórz", za wiersz "Płeć
ryzyka" - Rafał Jaworski z Tych,
- godło graficzne [słoneczko], za
wiersz "kuguara" - Anna Szewczyk
ze Szczawy.

Dla miłośników poezji zgroma-
dzonych w krotoszyńskim kinie za-
śpiewał zespół "Małżeństwo z roz-
sądku".

„VIPY œpiewaj¹” – koncert charytatywny
W niedzielê 5 lutego w kinie „Przedwioœnie” odby³ siê koncert charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Szko³y na Parcelkach oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Henryka Jordana przy wspó³udziale
Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury.

w Krotoszynie: Urszula Olej-
nik, Jan Zych, Sławomir Au-
gustyniak,  Krzysztof  Ka-
sprzak, Tomasz Głuch, Roman
Olejnik oraz Krzysztof Kie-
rzek, zespół BUJAMBI. Z VI-
PAMI zagrał zespół pod dy-
rekcją Marka Raczyckiego.
Gwiazdom wtórował chórek w
składzie: Anna Dąbrowska,
Daria Robakowska, Marta Ra-
tajczyk, Sylwia Grzesiak oraz
dzieci z klasy IIIb szkoły pod-
stawowej.

Koncert prowadzili  Moni-
ka Kwiatkowska i Marek Ka-
rolczak. W dalszej części wie-
czornego programu odbyła się

licytacja obrazów. Fundusze
zebrane podczas koncertu zo-
staną przekaza-
ne na turnus re-
habilitacyjno –
wypoczynkowy
dla dzieci niepeł-
n o s p r a w n y c h
uczęszczających

do Zespołu Szkół nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w
Krotoszynie.                (monkwi)
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