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Obecno�æ obowi¹zkowa

                  Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w

Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze�nia
2002r. (Dz.U. Nr 183, poz.1522. z pó�n. zm.). Z dniem 31 grudnia
2007r. stare dowody wydane w formie ksi¹¿eczkowej trac¹
swoj¹ wa¿no�æ. Ponadto pragniemy przypomnieæ, i¿ dowody
wydawane s¹ na okres 5 i 10 lat i w zwi¹zku z tym niektóre
dowody wydane na okres 5 lat trac¹ ju¿ swoj¹ wa¿no�æ, zatem
nale¿y z³o¿yæ ponownie wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego.

Wnioski wraz z za³¹cznikami (tj. 2 aktualne fotografie,
dowód dokonania op³aty za wydanie dowodu osobistego,
odpis aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa - w zale¿no�ci od stanu
cywilnego), nale¿y  z³o¿yæ  osobi�cie  w  Wydziale  Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹ta-
ja 7a, I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty
nale¿y z³o¿yæ osobi�cie po uprzednim zarejestrowaniu siê.
Rejestracji mo¿na dokonaæ osobi�cie lub telefonicznie - tel.
062- 722 74 67.                                                                         (wso)

Do 9 czerwca w Galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê prac malarskich Grzegorza Ratajczyka pt. �wiat³o
po³udnia. Artysta  jest  krotoszynianinem,  wyk³adowc¹
na poznañskiej ASP.

                                 * * *
10  czerwca  dyrektor  przedszkola  MI�  USZATEK

(ul. Piastowska 32) zaprasza wszystkich chêtnych, absol-
wentów, sympatyków i rodziców do odwiedzin w godzi-
nach od 10.00 do 13.00. Drzwi otwarte zorganizowano z okazji
jubileuszu 60-lecia istnienia placówki.

                                 * * *
10 czerwca Oddzia³ Terenowy  Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  przeprowadzi kolejn¹ akcjê
pobierania krwi. Tym razem akcjê zorganizowano przy oka-
zji Dni Ko�mina Wielkopolskiego. Krew mo¿na oddawaæ w
godzinach od 13.00 do 17.00 w Zespole Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Ko�minie Wlkp.
Podobne akcje zostan¹ przeprowadzone 24 i 25 czerwca w
Kobylinie i Zdunach.

                                 * * *
170 lat I LO w Krotoszynie .W dniach od 16 do 18

czerwca  Zjazd  Absolwentów  I  LO im.  Hugona Ko³³¹taja
w Krotoszynie.

                                 * * *
22  czerwca  ostatnie  zajêcia  lekcyjne   w   szko³ach,

23 czerwca - odbiór �wiadectw i... wakacje.
                                 * * *
22  czerwca - posiedzenie  Komisji  Spo³ecznej, 23

czerwca - posiedzenie Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej,
29 czerwca - sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

                                 * * *
Do 30 czerwca 2006 r. w Muzeum Regionalnym w Kro-

toszynie mo¿na ogl¹daæ wystawê przyrodnicz¹ INDONE-
ZJA. Przyroda i ludzie ze zbiorów Muzeum Górno�l¹skie-
go w Bytomiu.

               Balowali bajkowo
W poniedzia³ek 15 maja  sala konferencyjna w Kroto-

szyñskiej  Bibliotece Publicznej wype³ni³a siê roztañczonymi
6-letnimi przedszkolakami z Maciusia i Weso³ej Gromadki.  Od
godziny 9.00 do 11.00 odbywa³ siê w bibliotece bal dla dzieci
pod has³em Witajcie w naszej bajce. Mali balowicze przyszli
poprzebierani w stroje postaci z bajek, bawili siê wraz ze swymi
opiekunkami. Po sali kr¹¿y³y poci¹gi, dzieci tañczy³y, tupa³y,
podskakiwa³y, pokrzykiwa³y i �wietnie siê bawi³y.

W trakcie balu wybrano trzy naj³adniej przebrane dziew-
czynki i trzech ch³opców oraz przeprowadzono konkurs na
najlepszych tancerzy.                                                            (mm)

Wybory najciekawszych strojów i najlepszych tancerzy
wywo³a³y du¿e emocje w�ród uczestników

fot. Monika Czubak

              W sprawie Jawnika
W dniu 24 maja 2006 r. w Urzêdzie Miejskim odby³o siê

kolejne spotkanie dotycz¹ce zadania  inwestycyjnego pn.: "Za-
gospoda-
r o w a n i e
wód opa-
dowych w
uk³adz ie
c i e k ó w
przecho-
d z ¹ c y c h
przez mia-
sto Kroto-
szyn". W
zebraniu
uczestni-
c z y l i

przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Przedsiêbiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Powiatowego Zarz¹du
Dróg, Spó³ek Wodnych, O�rodka Sportu i Rekreacji oraz wêd-
karzy. Obecny by³ równie¿ zastêpca burmistrza Krotoszyna Fran-
ciszek Marsza³ek.

Przybyli na spotkanie pracownicy firmy HYDROPRO-
JEKT z Poznania, która jest wykonawc¹ projektu, przedstawili
przebieg trasy modernizowanych cieków oraz omówili rozwi¹-
zania techniczno-materia³owe, które bêd¹ wykorzystane pod-
czas realizacji inwestycji.                                                    (s³aw)

fot. Adam Augustyniak
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             Krótko
W �rodê 17 maja w Gorzupi oddano do u¿ytku nowo

wybudowan¹ drogê. Ulica Stra¿acka, bo to o ni¹ chodzi, bu-
dowana by³a  od 8 sierpnia 2005 r. Roboty przerwano na okres
zimowy i wznowiono wiosn¹ br. Wykonawc¹ robót, wy³onio-
nym   w  drodze  przetargu,  by³a  firma  BUDKOM  z Kalisza.
Wybudowanie 694 m drogi o szeroko�ci zmiennej 4,5 m i 5 m,
jezdni z nawierzchni bitumicznej i jednostronnego chodnika
(o szeroko�ci 1,5 m) oraz wykonanie kanalizacji deszczowej o
d³ugo�ci 542 m kosztowa³o gminê 755 tys. z³.

Mieszkañcy Gorzupi obecni przy odbiorze drogi nie
kryli swego zadowolenia, chwalili wykonawstwo i jako�æ.

                                     ***
Do 10 lipca 2006 r., do godz. 10.30 mo¿na sk³adaæ ofer-

ty lub wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu
przetargowym na adaptacjê pomieszczeñ przyziemia Krytej
P³ywalni WODNIK w Krotoszynie z przeznaczeniem na
Centrum Pomocy dla Dzieci i M³odzie¿y wraz z zapleczem
rekreacyjnym (krêgielnia). Otwarcie ofert nast¹pi tego sa-
mego dnia o godz.11.00.

                                    ***
Gmina z³o¿y³a wniosek do Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach dzia³ania 3.1 tj. obszary
wiejskie w sprawie dofinansowania budowy ul. Akacjowej,
Spokojnej i Ko�cielnej w Lutogniewie. Je¿eli z³o¿ony wnio-
sek zostanie rozpatrzony pozytywnie inwestycja ta otrzy-
ma dofinansowanie w wysoko�ci 338.569 z³ (tj. 75% warto-
�ci inwestycji, 10% dok³ada bud¿et pañstwa, 15% gmina).
Wiadomo, ¿e fundusz przeprowadzi³ ju¿ pierwszy etap we-
ryfikacji Odrzucono wnioski, które zawiera³y b³êdy, nasz
wniosek jest nadal brany pod uwagê.

      Boiska na finiszu
Zakoñczono budowê czetrech boisk sportowych na

terenie miasta: przy Szkole Podstawowej nr 8, Gimnazjum
nr  4, Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi.

27 maja podczas  festynu Zespo³u Szkó³ nr 2 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi (B³onie) przeciêta zosta³a wstêga do pierw-
szego z nich. W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ burmistrz Julian Jok�.
Wstêgê przecinali: dyr. placówki  Andrzej Wygralak, przew.
tamtejszej rady rodziców Alina Berek, burmistrz i uczniowie,
dla  których zbudowano boisko.

Po wej�ciu na czerwon¹, syntetyczn¹ p³ytê nowocze-
snego boiska zorganizowano naprêdce pokazowe strza³y do
nowej bramki. W popisach wziêli udzia³ nie tylko uczniowie,
ale tak¿e dyrektor ZOPO Przemys³aw Jêdrkowiak i burmistrz
Jok�.

Prace wykoñczeniowe na tym i na pozosta³ych boiskach
by³y kontynuowane, zgodnie z umow¹, do 31 maja. W nied³u-
gim czasie oddane do u¿ytku zostan¹ pozosta³e boiska.

Przy budowie nowego boiska wykorzystano star¹ na-
k³adkê asfaltow¹, dlatego ma ono wymiary  50m na 25m. Trzy
pozosta³e maj¹  44m na 28m  Budowa czterech kosztowa³a gminê
1 mln 821,5 tys. z³otych. Wykonawc¹ robót, wy³onionym w
drodze przetargu, by³a firma Polimer  Agnieszki Kocyby z Za-
brza.

                                                                                        (eliz)

Oni najbardziej ciesz¹ siê z nowego boiska...

... choæ ci starsi te¿ wygl¹daj¹ na zadowolonych
fot. Izabela Barto� (x2)

So³tys Janowa odebra³ gratulacje
od innych so³tysów, m³odszych

czasami wiekiem, ale...  ze
starszych wsi

                      Jubileusz wsi
27 maja w Wiejskim Domu Kultury w Orpiszewie odby³a

siê uroczysto�æ zwi¹zana z dwudziestopiêcioleciem so³ectwa
wsi Janów. Na spotkanie oprócz mieszkañców Janowa zapro-
szeni zostali tak¿e
p r z e d s t a w i c i e l e
gminnych i powiato-
wych w³adz samorz¹-
dowych oraz so³tysi
innych wsi.

Pe³ni¹cy nie-
przerwanie od dwu-
dziestu piêciu lat
obowi¹zki so³tysa
Stanis³aw Urbaniak
w kilku s³owach
przypomnia³ samo-
dzielne pocz¹tki Ja-
nowa i stre�ci³ kilku-
nastoletni¹ historiê
so³ectwa. Przyj¹³ po-
dziêkowania i gratu-
lacje od burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia, wicestarosty
Krzysztofa Kaczmarka oraz od innych so³tysów krotoszyñ-
skiej gminy. Uzupe³nieniem uroczysto�ci by³a zabawa taneczna.

                                                                                           (jk)

fot. Jacek  Kêpa
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                                               Nasi so³tysi - Kobierno
Tym razem przedstawiamy so³tysa, który czêsto chodzi w spódnicy.

Zofia Jamka jest so³tysem Kobierna od po³owy 1994 roku.
- Nawyk pracy spo³ecznej wynios³am z domu - mówi. - Lubiê
pracê z lud�mi, daje mi
du¿o satysfakcji, szcze-
gólnie wtedy, kiedy uda
siê za³atwiæ co� pozy-
tywnie.

Pani Zofia jest
emerytowanym pracow-
nikiem o�wiaty. Jako ab-
solwentka Uniwersytetu
Adama Mickiewicza
uczy³a jêzyka rosyjskie-
go, przez 16 lat dyrekto-
rowa³a kobierskiej szkole.

Kobierno to du¿a
wie� licz¹ca oko³o 800
mieszkañców. Jest tu 165
gospodarstw, u¿ytki rol-
ne zajmuj¹ powierzchniê
oko³o 750 ha. Kobierno
ma dodatni przyrost na-
turalny, dlatego tutejsza
Szko³a Podstawowa nie
musi siê obawiaæ o swo-
j¹ przysz³o�æ. We wsi
znajduj¹ siê trzy sklepy
spo¿ywcze i wiele zak³a-
dów us³ugowych: trans-
portowe, mechaniki pojazdowej, stolarskie. - Mieszka tu wielu
nierolników, czê�æ mieszkañców doje¿d¿a tak¿e do pracy w
Krotoszynie - wyja�nia pani so³tys.

Kobierzanie s¹ aktywni spo³ecznie, we wsi
dzia³a kilka organizacji. Prezesem jednostki OSP
jest Jerzy Maciejczak, prezesem ko³a LZS Krystian
Dudek, kó³ka rolniczego - Zenon Czubak. Wiej-
skie gospodynie maj¹ te¿ swoje kó³ko, szefuje im
Józefa Marcinek. Kierownikiem klubu emerytów
jest Irena Marsza³ek. Cz³onkowie organizacji spo-
tykaj¹ siê zazwyczaj w kobierskim domu kultury,
czasami korzystaj¹ z go�cinno�ci parafii, która
dysponuje du¿¹, ³adn¹ sal¹. Przy parafii dzia³a
�wietlica socjoterapeutyczna i kafejka interneto-
wa.

Lata so³tysowania pani Zofii przynios³y
Kobiernu wiele zmian. Zbudowane zosta³y drogi:
Rzemie�lnicza, Ko�cielna, S³oneczna, Sportowa.
Poprowadzono kanalizacjê deszczow¹ i sanitar-
n¹, obecnie kontynuowane s¹ prace kanalizacyj-
ne w drugiej czê�ci wsi. Za³o¿ony zosta³ chodnik
na ulicy Ko�cielnej, czê�ci Raszkowskiej i S³onecz-
nej, postawiono nowe lampy na nieo�wietlonym
wcze�niej odcinku Krotoszyñskiej. Powiat zbu-
dowa³ natomiast w centrum wsi bardzo potrzeb-
ny parking.

- Zalesili�my teren w pobli¿u szko³y, nie-

d³ugo bêdzie tam mo¿na grzyby zbieraæ - ¿artuje pani so³tys.
Rodzice ma³ych dzieci ciesz¹ siê natomiast, bo trwa moderni-

zacja kobierskiej Szko³y Podstawowej. Roboty po-
winny zakoñczyæ siê w tym roku. Za� na pocz¹tku
przysz³ego oddana zostanie do u¿ytku uczniów i na-
uczycieli nowa sala gimnastyczna. - Sala powstaje
obok szko³y, gdzie wcze�niej by³ du¿y sad - wyja-
�nia pani Zofia. - Przez cztery dni mieszkañcy Ko-
bierna, Tomnic, Durzyna i Ró¿opola, rodzice uczniów,
rudowali teren, ¿eby przygotowaæ go pod budowê.
Na sierpieñ zaplanowany jest festyn dochodowy na
rzecz szko³y, który wie� urz¹dza co roku.

Choæ tyle dzieje siê w Kobiernie, lista potrzeb
zdaniem so³tys Jamki nadal istnieje. Przyda³oby siê,
aby powiat naprawi³ bardzo zniszczon¹ ulicê Kobier-
sk¹. Zbudowanie chodnika na ulicy £¹kowej, podle-
gaj¹cej gminie, zapewni³oby id¹cym tamtêdy szkol-
nym dzieciom bezpieczn¹ drogê do szko³y. Potrzeb-
ny by³by tak¿e remont domu wiejskiego, wie� zapla-
nowa³a ju¿ wymianê okien w dolnej kondygnacji,
która jest wykorzystywana na spotkania organizacji
(na piêtrze budynku prywatny najemca organizuje
zabawy taneczne).

- Bardzo du¿o uda³o siê nam zrobiæ dziêki przy-
chylno�ci Rady Miejskiej i burmistrza - podkre�la
Zofia Jamka. - I przede wszystkim dziêki mieszkañ-
com. Choæ jako d³ugoletni so³tys widzê zmiany, jakie
zachodz¹ w mentalno�ci ludzi wsi - zaczynaj¹ siê za-
mykaæ w swoich domach, mniej ich ci¹gnie do spo-

³eczno�ci. Ale zmobilizowani potrafi¹ w³o¿yæ bardzo du¿o wy-
si³ku w pracê spo³eczn¹. Jestem z nich dumna.

                                                                                 (eliz)

Zofia Jamka jest dumna ze swoje wsi
fot. Izabela Barto�

Otoczenie ko�cio³a �w. Wojciecha nale¿y do najpiêkniejszych
zak¹tków Kobierna
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XLVI sesja Rady Miejskiej w
Krotoszynie...

W czwartek 25 maja br. w Urzêdzie Miejskim w Krotoszy-
nie odby³a siê XLVI sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- przed³u¿enia okresu obowi¹zywania taryf dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cie-
ków na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na terenie Mia-
sta Zduny, wsi Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz z terenu
Gminy i Miasta Zduny,

- nadania nowej nazwy dla placu na terenie miasta Kro-
toszyna (chodzi o plac przy ko�ciele �w.�w.  Fabiana i Sebasta-
iana; plac bêdzie teraz nosi³ nazwê: plac Kard. Stefana Wy-
szyñskiego),

- zmiany uchwa³y nr XXXVI/285/2005 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjêcia
"Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i po-
wojskowych dla miasta Krotoszyna na lata 2005-2013".

Ponadto przyjêto informacjê o wspó³pracy i stosunkach
wzajemnych z zaprzyja�nionymi miastami z Niemiec, Holandii,
Francji i Litwy w latach 2002-2005.

Za bezinteresown¹, spo³eczn¹ pracê prezesom towa-
rzystw podziêkowa³ Wies³aw �wica, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. Wrêczy³ podziêkowania i kwiaty pani Urszuli Makie-
le, prezesowi Krotoszyñskiego Towarzystwa Przyja�ni Polsko-
Francuskiej, panu Markowi Wachelko, prezesowi Towarzystwa
Przyja�ni Krotoszyn-Mejszago³a, panu Julianowi Joksiowi,
prezesowi Krotoszyñskiego Towarzystwa Przyja�ni Polsko-
Holenderskiej. Kwiaty i dyplom dla pani El¿biety P³óciennik,
prezesa Krotoszyñskiego Towarzystwa Wspó³pracy Polsko-
Niemieckiej, odebra³ cz³onek Zarz¹du Towarzystwa Franciszek
Marsza³ek.

W imieniu przedstawicieli towarzystw g³os zabra³ Julian
Jok�. Stwierdzi³,  ¿e w modelu krotoszyñskim g³ówny ciê¿ar
wspó³pracy z miastami partnerskimi spoczywa w³a�nie na to-
warzystwach, co mo¿e byæ wzorem dla innych miast.      (mm)

        Posiedzenie nadzwyczajne
W poniedzia³ek 22 maja br. o godz. 19.00 odby³a siê nad-

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie, na której pod-
jêto uchwa³y w sprawie: przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Krotoszyn oraz zmian w bud¿ecie. Obie podjê-
to 17 g³osami "za", przy 17 obecnych.

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 -
2007 sta³a siê konieczna z uwagi na uchwalenie  nowego bu-
d¿etu Miasta i Gminy na rok 2006 wraz z now¹ prognoz¹ do-
chodów i wydatków oraz nowym planem inwestycyjnym na
lata 2006 - 2015. Zakres wydatków inwestycyjnych oraz ich
lata realizacji zosta³y dostosowane do aktualnych mo¿liwo�ci
finansowych gminy i jej planów rozwojowych zgodnie z przy-
jêt¹ wcze�niej procedur¹ aktualizacji Planu Rozwoju Lokalne-
go wynikaj¹ca z wcze�niej uchwa³y Rady.                           (mm)

             Podsumuj¹ kadencjê
Dobiegaj¹ koñca prace komisji dora�nej powo³anej do

podsumowania pracy Rady Miejskiej i jej komisji sta³ych w
kadencji 2002 - 2006. Komisjê powo³ano uchwa³¹ rady na sesji
w dniu 23 lutego br. Jej  przewodnicz¹cym  zosta³ Wies³aw
�wica, zastêpc¹ Marian Skotarek. W sk³ad komisji weszli rów-
nie¿ Zdzis³aw Bia³ek, Edward Jokiel, Bronis³aw Kaczmarek,
Antoni Korsak, Zygmunt Kozupa i Dariusz Rozum. W dniu 13
czerwca radni spotkaj¹ siê na kolejnym, pi¹tym, posiedzeniu
zespo³u.                                                                                   (mm)

    Prawybory w "Ziemi Kaliskiej"
W pi¹tkowym wydaniu Ziemi Kaliskiej (26 maja br.) og³o-

szono wyniki zabawy samorz¹dowej PRAWYBORY 2006 prze-
prowadzonej przez ZK.  Przez kilka tygodni gazeta drukowa³a
kupony, na  których czytelnicy mogli wpisaæ nazwisko osoby
godnej zasi¹�æ w fotelu w³odarza miasta lub gminy, po tegorocz-
nych wyborach. Kupony przyjmowano do 20 maja, do  godziny
12.00. We wspomnianym,  wydaniu gazeta  poinformowa³a, ¿e
do redakcji sp³ynê³y 6572 kupony. W zabawie czytelnicy typo-
wali g³ównie kandydatów na prezydenta Kalisza (a¿ piêciu zna-
laz³o siê w dziesi¹tce laureatów).

Osoby spoza fina³owej dziesi¹tki równie¿ maj¹ powody
do zadowolenia. Liczba kuponów z ich nazwiskami �wiadczy o
tym, ¿e wyborcy chêtnie im zaufaj¹. Na pozycji trzynastej - z 95
g³osami znalaz³ siê Julian Jok� typowany na burmistrza Kroto-
szyna. G³osy oddano równie¿ na Macieja Bratborskiego  i Lesz-
ka Kulkê.                                                                                  (mm)

R a d a   M i e j s k a 
w Krotoszynie

R a d a   M i e j s k a 
w Krotoszynie

Radni podczas posiedzenia Komisji Bud¿eto-
wo-Gospodarczej w dniu 19 maja br.

fot. Monika Czubak
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                             Festyn na B³oniu
Kapry�na wiosna nie przeszkodzi³a w sobotê (27 maja) mieszkañcom B³onia  w zabawie na festynie zorganizowanym

przez Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi.

Festyn przeprowadzono tym razem w miejscu nietypo-
wym - bo nie na boisku szkolnym, które mia³o zostaæ tego dnia
przekazane oficjalnie do u¿ytku - ale tu¿ przy murach budyn-
ku. Imprezê otworzy³ dyrektor szko³y Andrzej Wygralak we-
spó³ z przewodnicz¹c¹ rady rodziców Alin¹ Berek i burmistrzem
Julianem Joksiem. Uczestnikami festynu byli g³ównie miesz-

kañcy dzielnicy oraz rodzice uczniów, nauczyciele i uczniowie.
Do atrakcji imprezy nale¿a³y popisy recytatorskie i �piewacze
wychowanków szko³y. Z pokazem sportowym wyst¹pi³ tak¿e
klub zapa�niczy Suples.

Z du¿ym zainteresowaniem spotka³a siê loteria fanto-
wa z setkami nagród ufundowanych przez sponsorów. Ca³ko-

wity dochód ze sprzeda¿y losów jest przeznaczony na potrze-
by szko³y. Losowanie nagród g³ównych loterii, miêdzy innymi
rowera, zestawu drewnianych mebli ogrodowych, fotela po-
kojowego, wzbudzi³o du¿e emocje.

Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ corocznego festynu by³a
dla mieszkañców mo¿liwo�æ przyjemnego, wspólnego spêdze-
nia wolnych chwil na pogaduszkach i obserwacji wystêpów
pociech. Przy kawie, plackach i kie³baskach z grilla czas p³yn¹³

Kto tym razem wygra rower ufundowany przez Urz¹d
Miejski?

UKS Suples tu¿ przed pokazem dla publiczno�ci

Popisy m³odych sportowców przyku³y uwagê publicz-
no�ci

Placki mam uczniów mia³y ogromne powodzenie
fot. Izabela Barto� (x4)

            �wiadczenia rodzinne
Dyrektor Miejsko Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-

nej w Krotoszynie upowa¿niony przez Burmistrza Krotoszyna
do prowadzenia postêpowania w sprawie �wiadczeñ rodzin-
nych informuje, ¿e istnieje mo¿liwo�æ upowa¿nienia tutejsze-
go o�rodka do odbioru za�wiadczenia o wysoko�ci docho-
dów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych za rok 2005, wyda-
nego przez Urz¹d Skarbowy w Krotoszynie.

Odpowiedni druk mo¿na pobraæ w Miejsko-Gminnym
O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie ul. Kobyliñska 10
a, pokój nr 5 i 6.

Wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz
dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy okres zasi³kowy
2006/2007, bêd¹ przyjmowane od lipca bie¿¹cego roku.

(mgops)

szybko. A deszczowa pogoda jak co roku pokrzy¿owa³a szyki
tym, którzy mieli ochotê przetañczyæ pó³ nocy.                 (eliz)
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                          Zabawa w ósemce
W sobotê 21 maja na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 8 odby³ siê 10. Festyn Rekreacyjno - Sportowy. Impreza

rozpoczê³a siê o godzinie 10.00. Organizatorzy postarali siê, ¿eby program okaza³ siê atrakcyjny dla wszystkich, niezale¿nie
od wieku.

By³y gry i zabawy dla najm³odszych i tych nieco star-
szych, prezentacje i program muzyczno-taneczny przygoto-
wane przez uczniów ósemki. Mo¿na by³o te¿ bezp³atnie ozna-

kowaæ rower, a na I piêtrze szko³y obejrzeæ wystawê prac
malarskich Jana Bartkowiaka, artysty plastyka i nauczyciela.

W godzinach popo³udniowych publiczno�æ mog³a po-
s³uchaæ w³oskich przebojów w wykonaniu zespo³u Acapul-
co. Nieco pó�niej muzycy z zespo³u �winka Halinka roz-
grzewali publiczno�æ rytmami rockowo-folkowymi i reagge.
O godzinie 20.00 odby³o siê losowanie nagród g³ównych
loterii fantowej, a potem nast¹pi³ ci¹g dalszy muzycznych
atrakcji - wystêpy zespo³ów Paprika Korps i Andante.

Liczne stoiska handlowe i gastronomiczne, dmuchana
zje¿d¿alnia-zamek, minikaruzela dla maluchów, balony i wata
cukrowa dope³ni³y ca³o�ci. Tylko deszczowa pogoda trochê

                     W szrankach Fair Play
Krotoszyn przeszed³ pozytywnie weryfikacjê pierwszego etapu konkursu Gmina Fair Play 2006 i zosta³ zakwalifikowany

do udzia³u w drugim etapie.

Organizowany ju¿ po raz pi¹ty konkurs dla samorz¹dów
jest bardzo popularny w ca³ym kraju. Tytu³ Fair Play jest dla
inwestorów synonimem pozytywnych zmian zachodz¹cych w
gminnych urzêdach, bowiem przy ocenie konkursowej organi-
zatorzy bior¹ pod uwagê przede wszystkim jako�æ obs³ugi in-
westycyjnej.

W pierwszym etapie gmina jest oceniana na podstawie

danych wpisanych w ankietê konkursow¹. W drugim organi-
zatorzy oceniaj¹ gminê, kieruj¹c siê  opini¹ lokalnych inwesto-
rów, wybranych drog¹ losowania.

Krotoszyn jest ju¿ dwukrotnym laureatem certyfikacji
Gmina Fair Play. Zgodnie z regulaminem trzykrotne zdobycie
tytu³u pozwala na korzystanie z niego bez ograniczenia czaso-
wego.

pokrzy¿owa³a plany organizatorów, ale chêtnych do zabawy
nie zabrak³o.                                                                              (mm)

Zespó³ �winka Halinka bawi³ publiczno�æ

Mimo deszczu chêtnych do zabawy nie brakowa³o

fot. Monika Czubak (x3)

Jedn¹ z atrakcji dla dzieci by³a dmuchana zje¿d¿alnia
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Czytali dzieciom
W pi¹tek 12 maja, w ramach akcji Ca³a Polska czyta

dzieciom, w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej najm³odszym
czytali ksi¹¿ki: Jolanta Borska z Warsztatu Terapii Zajêciowej,
Edward Kozupa, sekretarz Starostwa Powiatowego, Teresa
Naskrêcka z p³ywalni Wodnik oraz Izabela Barto� z Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie. Miejsca dla s³uchaczy wype³nili
uczniowie klas I i II z krotoszyñskich szkó³ podstawowych:
jedynki, czwórki i ósemki.

Lektorzy z przyjemno�ci¹ i zaanga¿owaniem prezento-
wali  przygotowane  utwory.  Czytali  miêdzy  innymi  o  przy-
godach  ¿ó³wia  Franklina, o Jasiu i Ma³gosi, Kocie w Butach,
o poszukuj¹cym mamy ptaszku Koko i lubi¹cym siê przytulaæ
lamparciku. Dzieci ¿ywo reagowa³y na pokazywane ilustracje,
chêtnie odpowiada³y na pytania zadawane przez prowadz¹c¹
Marlenê Nabzdyk, a ka¿d¹ odczytan¹ historiê nagradza³y ol-
brzymimi brawami.                                                                  (mm)

Kierowniczka dzia³u dla dzieci i m³odzie¿y oraz lekto-
rzy oczekuj¹cy na swoj¹ kolej czytania

fot. Monika Czubak

    Wystawa malarska
W galerii Refektarz otwarta zosta³a wystawa obrazów

Grzegorza Ratajczyka �wiat³o Po³udnia.
Dr hab. Grzegorz Ratajczyk jest wyk³adowc¹ na Akade-

mii  Sztuk  Piêknych  w  Poznaniu. Jest tak¿e autorem i wspó³-
autorem wielu wystaw krajowych i zagranicznych. W Kroto-
szynie prezentuje swoje prace po raz pierwszy, choæ pochodzi

z naszego miasta. Go�æmi jego wystawy byli koledzy i kole-
¿anki ze szko³y podstawowej oraz mama i rodzeñstwo.

16 maja na wernisa¿u opowiada³ zwiedzaj¹cym o swoim
warsztacie artystycznym i o podró¿y, która go zainspirowa³a
do namalowania wielu obrazów. Wystawa bêdzie czynna do 9
czerwca.

                                                                                       (eliz)

Grzegorz Ratajczyk obja�nia³ na wernisa¿u szczegó³y
techniczne i uczy³ patrzenia na sztukê

fot. Izabela Barto�

     Pamiêæ o Katyniu
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja

Kopernika w Krotoszynie, pod opiek¹ pani Justyny Klimek,
zorganizowali wystawê po�wiêcon¹ sprawie katyñskiej.

W ten sposób nie tylko poszerzyli swoj¹ wiedzê, ale
tak¿e, z okazji przypadaj¹cej rocznicy, zapoznali z tym bole-
snym fragmentem naszej historii uczniów klas m³odszych.

Licznie zgromadzone zdjêcia, materia³y �ród³owe i  ró¿-
nego rodzaju publikacje zosta³y zaprezentowane  w specjalnie
przygotowanej scenografii. Klasê wype³niono szarym papie-
rem i pojedynczymi �wieczkami, znakami naszej pamiêci. Przy-
ciemnione wnêtrze mia³o przypominaæ masowe groby. Przygo-
towany monta¿ s³owno - muzyczny dope³nia³ nastroju zadu-
my i kontemplacji nad histori¹ naszego narodu.

Zwiedzaj¹cy ¿ywo reagowali, zadaj¹c starszym kolegom
mnóstwo szczegó³owych pytañ, co niew¹tpliwie �wiadczy³o o
du¿ym zainteresowaniu. Najwiêksze wra¿enie zrobi³y jednak,
przepe³nione bólem i jednocze�nie nadziej¹, fragmenty pamiêt-
nika. Tragedia widziana oczyma pojedynczego ¿o³nierza po-
zwala³a na uto¿samienie siê z ofiarami tych straszliwych wyda-
rzeñ.                                                                                           (g2)

                 Puchary za krew
W �rodê 24 maja w krotoszyñskim oddziale Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odby³o siê pod-
sumowanie konkursu Z³ote Serce dla szkó³ ponadgimnazjal-
nych.
Wyniki podsumowania: ZSP nr 3, oddano krew 215 razy,  ZSP
nr 2, 151 razy, I LO Milicz, 86 razy,  ZSP Zduny, 77 razy,  ZSP
Ko�min Wlkp.,  72 razy,  ZSP nr 1, 70 razy, I LO Krotoszyn, 29
razy.

Obliczaj¹c stosunek liczby oddañ krwi do liczby uczniów
w szkole na naszym terenie najlepsz¹ okaza³ siê ZSP ze Zdun -
wynik 0,51. ZSP nr 3 uzyska³ wynik 0,49; ZSP nr2 - 0,43; I LO
Milicz - 0,40.                                                                             (eliz)
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                         Sportowo na macie
Od 19 do 21 maja w Zespole  Szkó³  nr 2 z Oddzia³ami  Integracyjnymi  odbywa³  siê Ogólnopolski Turniej M³odzików

i M³odziczek w zapasach w stylu wolnym.

Organizatorami zawodów by ³ LKS Ceramik, Urz¹d
Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe, Minister-
stwo Sportu, Polski Zwi¹zek Zapa�niczy oraz Urz¹d Mar-
sza³kowski i Wielkopolski Zwi¹zek Zapa�niczy w Pozna-
niu.

W  minizapasach  dzieci  wystartowa³o  11  klubów.
W tej klasyfikacji  najlepiej  wypad³ krotoszyñski Suples
(Zespó³  Szkó³  nr  2  z  OI ). Drugie  miejsce  zajê³a  Slavia
z Rudy Sl¹skiej, trze-
cie - milicki �l¹sk.

W grupie m³o-
dzików wygra³a
Olimpia z Cieszko-
wa, plasuj¹c siê
przed UKS z Rudy
�l¹skiej i AKS z Bia-
³ogardu. Zawodnicy
z Suplesa zajêli miej-
sce siódme. O zwy-
ciêstwo w tej kate-
gorii walczy³o 31 klu-
bów.

W zapasach
UKS dziewcz¹t poja-

                       Trafiali w dziesi¹tkê
Dobieg³a koñca tegoroczna szkolna liga strzelecka. Jej podsumowanie odby³o siê 29 maja w �wietlicy LOK przy

strzelnicy pneumatycznej.
W spotkaniu wziê³y udzia³ w³adze lokowskie oraz najlep-

si  strzelcy  szkolni  z  powiatu  krotoszyñskiego.  Prezes  Zarz¹-
du Powiato-
wego LOK
Zdzis³aw Je-
rzak przedsta-
wi³ krótko wa-
kacyjne plany
organizacji,
m.in. rajdy
piesze, rowe-
rowe i impre-
zy strzeleckie
oraz spotka-
nia  z   policj¹
i stra¿¹ po¿ar-
n¹. Wicepre-
zes Zarz¹du
Tadeusz Gro-
nek oceni³

dzia³alno�æ szkolnych kó³ LOK i aktywno�æ ich cz³onków. Na-
tomiast  Antoni Azgier  przeczyta³ to, na co wszyscy m³odzi
czekali z niecierpliwo�ci¹ - wyniki szkolnej ligi i klasyfikacjê
indywidualn¹.

Szkolna  liga  strzelecka  to  cykl  zawodów  strzeleckich,
w których mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie nale¿¹cy do LOK-u.
Ich wyniki s¹ sumowane przez ca³y rok szkolny, co pozwala raz
do roku na podliczenie osi¹gniêæ ca³ego ko³a.

W  roku  szkolnym 2005/2006 w kategorii podstawówek
i gimnazjów najlepsze okaza³o siê Gimnazjum nr 2, które zdo-
by³o 607 punktów. Opiekunem ko³a jest Krystyna Azgier. Dru-
gie miejsce zajê³o Gimnazjum nr 5, z 602 pkt. i t¹ sam¹ opiekun-
k¹. Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi zdoby³ 534
pkt; opiekunem ko³a jest Jacek Paszkier. Kolejne miejsca zajê-
³y: Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie, Gimnazjum Zduny, Szko³a Pod-
stawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1. Najlepsi strzelcy w tej kategorii
to: Marcin ̄ muda (Gim. nr 2), Norbert Jasik (Gim. nr 5) i Joanna
Siecla (Gim. nr 2).

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wygra³ Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, który zdoby³ 1285 pkt; opie-
kun  Antoni  Azgier.  Drugie miejsca zdoby³o I LO Krotoszyn
z 1241 pkt; opiekun Edward Jokiel. Trzecie - ZSP nr 2, 1163 pkt,
opiekun Micha³ Garbacki. Na czwartym uplasowa³ siê ostatni
uczestnik ligi w tej kategorii - ZSP w  Zdunach.

Najlepsi strzelcy to: Miko³aj Matuszewski (ZSP nr 2),
Monika £agodzka (ZSP nr1) i £ukasz Ma�laczyk (ZSP nr1).

(eliz)

wi³o  siê  21  klubów.  Najlepsze  zawodniczki   przyjecha³y
z Brze�nicy, Lipna i Orpiszewa.

W podsumowaniu klasyfikacji Uczniowskich
Klubów Sportowych za 2005 rok UKS Suples Krotoszyn
zaj¹³ III miejsce i otrzyma³ puchar z Polskiego Zwi¹zku Za-
pa�niczego.

(eliz)

fot. Izabela Barto�

Najlepszym wrêczono puchary i dyplomy

Na podium

fot. Roman Wosiek (x2)
Pami¹tkowe zdjêcie
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                          Fundusz porêcza
Od koñca 2004 roku firmy z gminy Krotoszyn staraj¹ce siê o po¿yczki bankowe mog¹ ubiegaæ siê o porêczenie z

funduszu samorz¹dowego.

Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych zosta³
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym w styczniu
2003 roku i tym samym naby³ osobowo�æ prawn¹. Procedury
rejestracyjne w Urzêdzie Skarbowym i Urzêdzie Statystycz-
nym zakoñczono 25 lutego 2003r.

Projekt utworzenia Samorz¹dowego Funduszu Porê-
czeñ Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (SFPK) pojawi³ siê
jako rezultat prac nad uruchomieniem programu instytucjo-
nalnego wsparcia dla przedsiêbiorstw z terenu powiatu go-
styñskiego. W 2003 r. dzia³alno�æ funduszu opiera³a siê g³ów-
nie na porêczaniu po¿yczek udzielanych przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Gostyniu - osobom bezrobotnym rozpoczynaj¹cym
dzia³alno�æ gospodarcz¹. W grudniu 2004 roku do funduszu
do³¹czy³y kolejne samorz¹dy chc¹ce wspieraæ rozwój przed-
siêbiorczo�ci na swoim terenie.

Spó³ka skupi³a siê na gromadzeniu kapita³u. Warto�æ
oraz liczba udzielonych porêczeñ by³a niewielka. Rok 2005 by³
rokiem znacznego rozwoju. Nast¹pi³o zwiêkszenie zarówno licz-
by, jak i warto�ci udzielonych porêczeñ.

W marcu 2006 r. Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kre-
dytowych Sp. z o.o. w Gostyniu  podpisa³ z Polsk¹ Agencj¹
Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci umowê, w wyniku której w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyj-
no�ci Przedsiêbiorstw SFPK otrzyma³ dotacjê w wysoko�ci 3
milionów z³otych. Dodatkowe 3 miliony z³ pozwol¹ na udziele-

nie wiêkszej ilo�ci porêczeñ i na zwiêkszenie kwoty jednorazo-
wego porêczenia.

W pierwszym kwartale 2006r. zosta³y udzielone porê-
czenia na kwotê 1 mln 263,8 tys. z³, dla porównania w ci¹gu
ca³ego roku 2005 kwota ta wynios³a 1 mln 65, 9 tys.  Do 31
marca 2006 r. ³¹czna kwota udzielonych porêczeñ wynios³a 2
mln 510,7 tys. z³.

Uzyskaniem porêczenia funduszu jest zainteresowanych
coraz wiêcej przedsiêbiorców. Rozwój SFPK jest równie¿ spo-
wodowany pomy�lnie uk³adaj¹c¹ siê wspó³prac¹ z poszcze-
gólnymi bankami.

Z funduszy porêczeniowych dofinansowanych w ra-
mach programu mog¹ korzystaæ mali i �redni przedsiêbiorcy,
którzy ubiegaj¹ siê o kredyt lub po¿yczkê, nie maj¹c odpo-
wiedniego zabezpieczenia. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ program SPO
WKP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci.

Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych ma 16
wspólników. Poza Miastem i Gmin¹ Krotoszyn nale¿¹ do nich:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Gmina Gostyñ, Powiat Go-
styñski, Miasto Leszno, Gmina Krobia, Gmina Piaski, Gmina
Rawicz, Gmina Poniec, Gmina Pêpowo, Gmina Borek Wielko-
polski, Gmina Dolsk, Gmina Pogorzela, Stowarzyszenie Kup-
ców Ziemi Gostyñskiej, Gmina Czempiñ, Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiêbiorczo�ci w Ko�cianie. Kapita³ zak³ado-
wy wynosi obecnie 1 mln 485 tys. z³ i jest nadal podwy¿szany.

(mm)

                     Og³oszenie o przetargu

                                      Burmistrz Krotoszyna og³asza
przetarg ustny ograniczony  na  wydzier¿awienie  nieruchomo�ci  gruntowej  po³o¿onej w Krotoszynie, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 3048 (ark. mapy 102) o powierzchni 0,4260, zapisanej w ksiêdze wieczystej nr 27936,
stanowi¹cej w³asno�æ Miasta i Gminy Krotoszyn.

Wymieniona nieruchomo�æ stanowi grunty orne w klasie VI  -  0,4260 ha. Umowa dzier¿awy zostanie zawarta na 3 lata, licz¹c
od 1 wrze�nia 2006 roku do 31 sierpnia 2009 roku. Cena wywo³awcza za wydzier¿awienie nieruchomo�ci opisanej w pkt. 1
wynosi 0,21 q ¿yta w stosunku rocznym.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie gotówk¹ wadium w wysoko�ci 5,00 z³ w kasie Urzêdu Miejskiego w
Krotoszynie (pokój nr 40), na pó³ godziny przed przetargiem. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³,
zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzier¿awnego. Wadium przepada w razie uchylenia siê uczestnika, który
przetarg wygra³, a nie przyst¹pi³ do zawarcia umowy dzier¿awy.

                         Przetarg odbêdzie siê 28 czerwca 2006 r. o godz. 10.00

                   w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7 pokój nr 3

Zgodnie z Uchwa³¹ nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 30 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania  nieruchomo�ci  oraz  ich  wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata § 8 "zezwala siê
burmistrzowi Krotoszyna na wydzier¿awienie lub wynajmowanie nieruchomo�ci rolnych w pierwszej kolejno�ci rolnikom z
miejscowo�ci, na których terenie grunt jest po³o¿ony".
Dodatkowych informacji udziela Janina Wiencek (pokój nr 35a), telefon 0 62 722 7475
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              Poznaj   swojego   dzielnicowego

W komendzie urzêduje w pokoju nr 111, kontakt tele-
foniczny (062) 725 52 42.

W policji pracuje od 1996 r. i praktycznie od pocz¹tku w
dzielnicówce, nie licz¹c epizodu w ogniwie patrolowo-inter-
wencyjnym.

Pan Jarek opiekuje siê dzielnic¹ nr 5, w sk³ad której wcho-
dz¹ ulice: Glinki, Ja�minowa, Kasprzaka, Kiliñskiego, Kozala,
Ko�miñska, Kobierska, Lelewela, Libelta, Narutowicza, Ofiar
Katynia, Pó³nocna, Przemys³owa, Pukackiego, Pi³sudskiego,
Promienista, Pogodna, Parkowa, Raszkowska, Rysia, Ró¿ana,
Sowiñskiego, Strumykowa, Spacerowa, Tartaczna, Tulipano-
wa, Wspólna, Wiosenna, Waryñskiego, Wiê�niów Politycz-
nych, Wi�niowa, Zielona.

Lubi pracê w dzielnicówce przede wszystkim dlatego,
¿e lubi kontakt z lud�mi. W miarê mo¿liwo�ci stara siê zacho-
dziæ z wizyt¹ równie¿ do rodzin, które nie maj¹ ¿adnych proble-
mów z prawem, ale przyznaje ¿e ma na to niewiele czasu. Swoj¹
uwagê i czas musi po�wiêciæ g³ównie odwiedzinom w domach,
gdzie s¹ nieletni zagro¿eni demoralizacj¹ lub dopu�cili siê czy-
nów karalnych. Zdarzaj¹ siê te¿ rodziny z problemem alkoholo-
wym i przemoc¹, st¹d konieczno�æ wspó³pracy miêdzy innymi

M³odszy aspirant
Jaros³aw Pasek,
wiek 36 lat,
¿ona Jolanta,
dzieci: 3-miesiêcz-
ne bli�niaczki We-
ronika i Dominika,
zainteresowania:
turystyka i dobra
ksi¹¿ka.

fot. Monika Czubak

  W dzisiejszym numerze przedstawiamy m³odszego aspiranta Jaros³awa Paska opiekuna dzielnicy nr 5.

Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spo-
strze¿eniami i uwagami na  aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
tematy?

 Napisz lub przyjd� do redakcji Informacji Samorz¹do-
wych (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na pro�bê autora zachowa-
my dane personalne do wiadomo�ci redakcji. Tekstów anoni-
mowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
listy bêd¹ w miarê mo¿liwo�ci publikowane na ³amach IS  -
zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.

Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl; tel. (062)
722 74 52, red. nacz. (062) 722 74 40.

z O�rodkiem Interwencji Kryzysowej, opiek¹ spo³eczn¹, kura-
torami s¹dowymi. Sporo czasu zajmuje mu praca papierkowa,
wype³nianie dokumentacji, czyli miêdzy innymi sporz¹dzanie
opinii, wywiadów, wniosków. Jak mówi pan Jarek - praca przy
biurku znacznie ogranicza czas pracy w terenie, ale te¿ trzeba
j¹ wykonaæ.

Jakie jeszcze problemy pojawiaj¹ siê w dzielnicy nr 5?
Dzielnica nr 5 to skupisko ogródków dzia³kowych, a w zwi¹z-
ku z tym problemem g³ównym s¹ w³amania do altanek i drob-
ne kradzie¿e. Nie brakuje równie¿ dzia³kowych wandali. Znisz-
czenia i kradzie¿e dokonywane s¹ g³ównie w sezonie jesien-
no-zimowym, kiedy dzia³kowicze zagl¹daj¹ tu sporadycznie.

O swojej pracy mówi, ¿e podobnie jak w ¿yciu, zdarza-
j¹ siê i wzloty i upadki. Niektóre sprawy udaje siê zrealizowaæ
bezproblemowo, nad innymi trzeba popracowaæ d³u¿ej.

(mm)

Zapraszamy na forum

Tu¿ przed awansem. Obecnie pan Jaros³aw nosi
pagony m³odszego aspiranta

                   Gdzie szukaæ IS
Czasopismo jest dostarczane do domów za po�rednic-

twem poczty, ale ze wzglêdu na wielko�æ nak³adu - 6 000 eg-
zemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich.

Osoby, które  nie  otrzyma³y �Informacji�,  znajd¹ je w
tutejszym Urzêdzie Miejskim:
- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczo�ci i Integracji Euro-
pejskiej (pok. 46).

Czasopismo jest wyk³adane tak¿e  w holu Urzêdu Stanu
Cywilnego (Rynek - Ratusz)oraz w Gminnym Centrum Infor-
macji (budynek Biblioteki).

                                Jacek Kêpa - redaktor naczelny
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                     Wirtuoz w Krotoszynie
 Pani¹ Duczmal cechuje przede wszystkim dociekliwo�æ niepozwalaj¹ca jej na powierzchowne rozumienie muzyki.

Kszta³tuje i ró¿nicuje frazy z uderzaj¹c¹  oryginalno�ci¹  (The Independent, Londyn, Wielka Brytania).  Jest  zdecydowana
i witalna, i porusza siê jak p³omieñ (Walls Journal, Wielka Brytania). Pomy³ki byæ nie mo¿e: Orkiestra Kameralna Polskiego
Radia jest jednym z najwspanialszych zespo³ów naszych czasów (The Gazette Montreal, Kanada).

13 maja o godz. 19.00 w kinie Przedwio�nie odby³ siê
koncert z cyklu In Regenerationem. Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia Amadeus pod batut¹ Agnieszki Duczmal wyko-
na³a utwory Mozarta. W programie by³o: Divertimento F-dur,
symfonia koncertuj¹ca Es-
dur, symfonia A-dur, soli�ci:
Jaros³aw ¯o³nierczyk -
skrzypce, Lech Ba³aban - al-
tówka.

Burmistrz Julian Jok�,
wrêczaj¹c kwiaty, podziêko-
wa³ pani Agnieszce, z  po-
chodzenia krotoszyniance,
za piêkny koncert. Dyrektor
KOK Wojciech Szuniewicz
obdarowa³ natomiast kwiata-
mi Zofiê Sowiñsk¹ z Kroto-
szyna, ciociê s³ynnej dyry-
gentki.

                                                                                      (eliz)

           * * *
Agnieszka Duczmal

urodzi³a siê w Krotoszynie,
w rodzinie o tradycjach mu-
zycznych. Studiowa³a dyry-
genturê w Pañstwowej Wy-
¿szej Szkole Muzycznej w Po-
znaniu pod kierunkiem prof.
Witolda Krzemieñskiego,
uzyskuj¹c dyplom z wyró¿-
nieniem. Po ukoñczeniu stu-
diów pracowa³a jako dyry-
gent  asystent w Pañstwo-
wej Filharmonii w Poznaniu,
a  nastêpnie  jako dyrygent
w  Operze  Poznañskiej. Ju¿
w czasie studiów, w roku
1968,  utworzy³a  orkiestrê
kameraln¹   przekszta³con¹  w
1977 roku w Orkiestrê Kame-
raln¹ Polskiego Radia i Tele-
wizji, która od 1988 roku wy-
stêpuje pod nazw¹ Orkiestra
Kameralna Amadeus Polskiego Radia. Od pocz¹tku istnienia

Zespo³u Agnieszka Duczmal jest jego dyrektorem i kierowni-
kiem artystycznym.

W 1970 roku zosta³a laureatk¹ I Ogólnopolskiego Kon-
kursu  Dyrygentów  w  Katowicach.  W  1975  uzyska³a  wyró¿-

nienie  na  IV Miêdzynaro-
dowym  Konkursie Dyry-
gentów Herberta von Kara-
jana w Berlinie Zachodnim.
W 1976 r. wraz z Orkiestr¹
zdoby³a  Srebrny  Medal
Herberta von Karajana na
Miêdzynarodowych  Spo-
tkaniach   M³odych   Orkiestr
w Berlinie Zachodnim. W
1982 r. otrzyma³a nagrodê
Miêdzynarodowego Cen-
trum Kultury Saint Vincent w
Rzymie  La donna del mon-
do (Kobieta �wiata) przyzna-
n¹ pod  patronatem  UNE-
SCO i prezydenta W³och za
wybitne w skali �wiatowej
osi¹gniêcia na polu kultury.
Jako pierwsza kobieta dyry-
gent wyst¹pi³a na scenie me-

diolañskiej La Scali.
Wraz z kierowan¹ przez

siebie orkiestr¹ Amadeus
koncertowa³a w najs³ynniej-
szych salach koncertowych
Europy, obu Ameryk oraz
Azji, wystêpuj¹c z najwybit-
niejszymi solistami. Nagra³a 8
p³yt d³ugograj¹cych, 35 p³yt
kompaktowych oraz ponad
8000 minut muzyki dla Polskie-
go Radia. Telewizja  Polska
zarejestrowa³a 110 koncertów
i programów Agnieszki Ducz-
mal i Orkiestry Amadeus.
Wspó³pracowa³a z zagranicz-
nymi mediami, takimi jak NDR,
WDR, SFB, BBC w Londynie,
CBC w Montrealu, Radiem

Meksykañskim oraz Telewizj¹ Francusk¹.

Bohaterzy uroczysto�ci: Agnieszka Duczmal i Amadeus

W podziêkowaniu za piêkny koncert....
fot. Izabela Barto� (x2)


