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Obecno�æ obowi¹zkowa

26 wrze�nia o godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej od-
bêdzie siê konferencja  Senior z inicjatyw¹.

                             * * *
27 wrze�nia  kino Przedwio�nie  zaprasza na prze-

gl¹d konkursowy organizowany w ramach projektu Se-
nior z inicjatyw¹ 2006. Pocz¹tek o godz. 11.00, wstêp
wolny. Seniorzy bêd¹ prezentowaæ swoje umiejêtno�ci
wokalne, taneczne, rêkodzielnicze i kulinarne.

                                  * * *
28 wrze�nia o godz. 10.00 rozpocznie siê sesja Rady

Miejskiej w Krotoszynie.

                                  * * *
Od 7 wrze�nia do 6 pa�dziernika w krotoszyñskiej

galerii  Refektarz  mo¿na obejrzeæ i kupiæ obrazy, ceramikê
i rze�by wykonane podczas pleneru malarsko-ceramiczne-
go, który odbywa³ siê w Krotoszynie w dniach od 24 do 30
lipca br.

                                  * * *
Do 27 pa�dziernika w krotoszyñskim Muzeum Re-

gionalnym ogl¹daæ mo¿na wystawê Pradzieje Ziemi Kro-
toszyñskiej, na której prezentowane s¹ znaleziska arche-
ologiczne od epoki kamienia po wczesne �redniowiecze
(czyt. s. 9).

             Ksi¹¿ki ju¿ w Gaoua

Burmistrz Julian Jok� otrzyma³ podziêkowanie Jeana Clau-
de'a Remauda, mera Fontenay le Comte (Francja), za pomoc
finansow¹ udzielon¹ bibliotece w Gaoua, mie�cie partnerskim
Fontenay po³o¿onym w Burkina Faso w Afryce.

Przypomnijmy, ¿e podczas majowej wizyty w naszym fran-

cuskim bli�niaczym mie�cie, burmistrz Jok� w imieniu miesz-
kañców Krotoszyna przekaza³ przedstawicielce miasta Gaoua
czek na dwa tysi¹ce euro przeznaczony na zakup ksi¹¿ek dla
biblioteki.

Ksi¹¿ki zosta³y zakupione, co widaæ na zdjêciach do³¹-
czonych do listu.                                                                    (mm)

                   CKI  ju¿  dzia³a

1  wrze�nia  o  godz. 12.00  przy   ul.   Zdunowskiej  12
w Krotoszynie  odby³o  siê  uroczyste otwarcie Centrum
Koordynacyjno - Informacyjnego dla Organizacji
Pozarz¹dowych, które  powsta³o  w  ramach  projektu
z³o¿onego  do  programu  PHARE 2003.

W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych, Urzêdu Miejskiego, Powiatowego Urzêdu
Pracy,  radni,  prasa. Przyby³ych powita³ burmistrz Julian Jok�.
Go�cie obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ przygotowan¹ i pro-
wadzon¹ przez pracownice centrum. Prezentacja dotyczy³a
funkcjonowania CKI i wchodz¹cych w jego sk³ad: biura pro-
jektowo-informacyjnego oraz biura Centrum Wolontariatu Zie-
mi Krotoszyñskiej. Zadaniem CKI jest przede wszystkim przy-
gotowywanie wniosków o dotacje z funduszy europejskich,
dotycz¹cych ró¿nych dziedzin ¿ycia samorz¹dowego.

Po pokazie go�cie zostali zaproszeni do zwiedzenia po-
mieszczeñ, w których rezyduje centrum.                           (mm)

               Zadzwoñ, dowiesz siê
Od 1 sierpnia dzia³a w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie

bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c pod numer 0800 23
40 24, mo¿emy uzyskaæ informacje na temat spraw za³atwia-
nych w Urzêdzie.

                             * * *
W  pi¹tek  29  wrze�nia  na  Krytej  P³ywalni  Wodnik

w godzinach od 16.00 do 18.00 odbêd¹ siê Mistrzostwa
Amatorów w P³ywaniu Krytej P³ywalni Wodnik. W zawo-
dach mog¹ braæ udzia³ tylko amatorzy, którzy nie s¹ zrzesze-
ni i nie trenuj¹ w klubach p³ywackich. Zawodnicy starto-
waæ bêd¹ w kilku kategoriach wiekowych.

                  Wymieñ dowód

Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 wrze�nia 2002r, Dz.U.
nr 183, poz.1522. z pó�n. zm.).

31 grudnia 2007 r. wszystkie stare dowody wydane w
formie ksi¹¿eczkowej trac¹ swoj¹ wa¿no�æ. Ponadto przypo-
minamy, ¿e nowe dowody wydawane s¹ obecnie na 5 lub 10
lat, w zwi¹zku z tym niektóre z nich trac¹ ju¿ swoj¹ wa¿no�æ.
Trzeba zatem z³o¿yæ ponownie wniosek o wydanie dowodu
osobistego.

Do wniosku nale¿y za³¹czyæ: 2 aktualne fotografie, po-
kwitowanie za wp³acenie 30 z³  za wydanie dowodu osobiste-
go i w zale¿no�ci od stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia
(dotyczy tylko osób urodzonych poza Krotoszynem) lub ma³-
¿eñstwa (w przypadku zwi¹zku zawartego w innym USC).
Wniosek z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Wydziale Spraw Oby-
watelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7a,
I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty trzeba
dostarczyæ osobi�cie po uprzednim zarejestrowaniu siê. Reje-
stracji mo¿na dokonaæ osobi�cie lub telefonicznie - tel. 062-
722 74 67.

fot. arch.
Mieszkañcy Gaoua i nowe ksi¹¿ki
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             Krótko          Uwaga, uczeñ na drodze!
Rozpoczêcie roku szkolnego wi¹¿e siê nie tylko z co-

dziennymi  obowi¹zkami  dla  dzieci  i  m³odzie¿y,  ale  równie¿
z konieczno�ci¹ zwracania baczniejszej uwagi przez kierow-
ców na ruch pieszych wokó³ szkó³. Wiadomo, ¿e na poprawê
bezpieczeñstwa dzieci na drogach du¿y wp³yw maj¹ wszelkie
odblaskowe przedmioty noszone na kurtkach lub tornistrach.
7 wrze�nia w takie odblaskowe ozdoby zosta³y zaopatrzone

wszystkie  dzieci  z  klas pierwszych Szko³y Podstawowej nr 4
w Krotoszynie. Odblaski wrêczali dzieciom burmistrz Julian Jok�
i jego zastêpca Ryszard Czuszke oraz przedstawiciele w³adz
porz¹dkowych: policji i Stra¿y Miejskiej.

Takie same znaczki przekazane zosta³y tego dnia pierw-
szoklasistom z innych szkó³ krotoszyñskich.                     (eliz)

Do 14 wrze�nia mo¿na by³o sk³adaæ oferty na budowê
ul. Reja i ul. Reymonta w Krotoszynie. Obecnie trwaj¹ czyn-
no�ci zwi¹zane z badaniem i ocen¹ oferty, która wp³ynê³a na
przetarg. Przetarg obejmuje wykonanie obu ulic od pod-
staw. Na ul. Reja przeqwidziano wykonanie ci¹gu pieszo-
rowerowego o d³ugo�ci 76 m2 oraz  szeroko�ci od 5 m  do
10,5 m; na ul. Reymonta  jezdniê o d³ugo�ci 200 m i szeroko-
�ci od 6 m do 11,5 m. Nawierzchnie obu ulic wykonane zo-
stan¹ z kostki betonowej.

                                    ***
Po raz trzeci og³oszono przetarg na doposa¿enie pla-

ców zabaw w dodatkowe urz¹dzenia (dwa poprzednie unie-
wa¿niono). Otwarcie ofert odby³o siê 14 wrze�nia br. Wy³o-
niony w  drodze  przetargu wykonawca - Inter Flora Serwis
z Wroc³awia zadba o to, ¿eby nowe zestawy rekreacyjno-
zabawowe zosta³y zmontowane na placach zabaw: w parku
Wojska Polskiego, przy ul. Sportowej, przy ul. Spokojnej
oraz  przy ul. Mas³owskiego (przy boisku wielofunkcyjnym)
oraz w Wielowsi.

                                   ***
Urz¹d Miejski og³osi³ przetarg na remont chodnika

na ul. Ko�miñskiej i Mickiewicza w Krotoszynie, obejmuj¹-
cy wymianê nawierzchni na d³ugo�ci oko³o 1200 m i szero-
ko�ci 2,5 m. Chodnik oraz wjazdy do posesji  wykonane
zostan¹ z kostki betonowej. Poniewa¿ jest to inwestycja
wspólna z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowychi Autostrad,
materia³y budowlane: kostkê oraz obrze¿e chodnikowe, za-
pewnia GDDKiA w Poznaniu, za� przeprowadzenie przetar-
gu i op³ata robocizny le¿¹ po stronie gminy.

                                   ***
Przetarg na adaptacjê pomieszczeñ przyziemia Kry-

tej P³ywalni Wodnik z przeznaczeniem na Centrum Pomocy
dla Dzieci i M³odzie¿ wraz z zapleczem rekreacyjnym wygra-
³o Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Krodomex,
które z³o¿y³o ofertê wspólnie z Przedsiêbiorstwem Handlo-
wym Gemax z Boles³awca. To ostatnie zajmie siê dostaw¹
wyposa¿enia krêgielni.

fot. Izabela Barto�

     Fair po raz trzeci
Wiadomo ju¿, ¿e Kapitu³a Konkursu Gmina Fair Play  -

po  raz  trzeci  ju¿ - przyzna³a Miastu i Gminie Krotoszyn tytu³
i certyfikat Gmina Fair Play. Trzykrotne zdobycie tego wy-
ró¿nienia pozwala na korzystanie z niego bez ograniczenia cza-
sowego.  Dodatkowo gmina otrzyma tytu³ Z³ota Lokalizacja
Biznesu.

Uroczysto�æ wrêczenia nagród i certyfikatów odbêdzie
siê 29 wrze�nia w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie.  (mm)

13  wrze�nia  br.  burmistrz   Julian   Jok�  podpisa³
umowê  z wybran¹ w przetargu firm¹ projektow¹ Tebodin -
SAP - Projekt z Poznania na wykonanie projektu pod nazw¹
Modernizacja regionalnego uk³adu transportowego poprzez
przebudowê ci¹gu dróg powiatowych i gminnych w Kroto-
szynie z w³¹czeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - czê�æ I i II.
Projekt swoim zakresem obejmuje g³ównie osiedle Parcelki, na
którym ulice, po wybudowaniu kanalizacji, wymagaj¹ pilnej
przebudowy. Ponadto zaprojektowana zostanie m.in. moderni-
zacja ulic Wiejskiej, �ciegiennego, fragmentu  ulicy Kobyliñ-
skiej, Magazynowej, Rawickiej, Staszica, a  tak¿e  skrzy¿owañ
Ko�miñska  - Wiejska - Przemys³owa i Zdunowska - Staszica,
gdzie w przysz³o�ci maj¹ powstaæ ronda, oraz Staszica - £¹ko-
wa - Klonowicza i Staszica - Bolewskiego, gdzie planuje siê
minironda. £¹czna d³ugo�æ ulic objêtych projektem wynosi

prawie 17 km, z czego 9,4 km stanowi¹ drogi powiatowe, a 6,7
km gminne.

Zgodnie z umow¹ dokumentacja z pozwoleniem na
budowê zostanie wykonana do koñca sierpnia 2007, a koszt
jej opracowania  wyniesie  ponad  1 mln z³.  Jest to jedna z
najwiêkszych i najdro¿szych przygotowywanych dotych-
czas dokumentacji. Wykonanie projektu bêdzie finanso-
wane wspólnie przez gminê oraz powiat, proporcjonalnie
do d³ugo�ci ulic bêd¹cych w zarz¹dzie tych jednostek. Nad
ca³o�ci¹ zadania merytoryczn¹ pieczê pe³niæ bêdzie Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Po opracowaniu dokumentacji planuje siê przygoto-
wanie wniosku o dofinansowanie budowy dróg objêtych
projektem ze �rodków strukturalnych Unii Europejskiej na
lata 2007 - 2013.                                                                                       (daw)

   Projekty na drogi i ronda
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                    Po�wiêcenie placu
Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z uk³adaniem kostki na

placu Jana  Paw³a  II  wokó³ pomnika Wolno�ci. Uk³adanie
granitowej kostki by³o czasoch³onne ze wzglêdu na jej niedu-
¿e  wymiary, ale za to �cie¿ki prezentuj¹ siê teraz rewelacyjnie.
2 sierpnia firma Ryszarda Rabendy z Krotoszyna, wykonuj¹ca
to zadanie, zda³a plac zlecaj¹cemu roboty, czyli Urzêdowi Miej-
skiemu.

Plac o�wietlaj¹ cztery stylowe latarnie, sam pomnik za�
jest pod�wietlany przez cztery lampy ziemne. Teren poza �cie¿-
kami zosta³ wyrównany i obsiany traw¹. Zamontowano te¿
zraszacze wodne. Zgodnie z projektem na placu stanê³o sze�æ
stylowych ³awek.

Warto przy okazji dodaæ, ¿e pamiêæ o wielkim Polaku
Janie Pawle II zapisana jest nie tylko w nazwie placu i na po-
mniku. O polskim Papie¿u przypominaæ bêdzie nam  przez lata
d¹b, który wyro�nie z ¿o³êdzi po�wiêconych przez Jana Paw³a
II. D¹b  posadzono  uroczy�cie  po  mszy  �wiêtej  17 czerwca
w pobli¿u krzy¿a stoj¹cego na placu.

15 pa�dziernika po mszy �w. o godz. 12.15 biskup diecezji
kaliskiej Stanis³aw Napiera³a po�wiêci pomnik Wolno�ci i plac
Jana Paw³a II.                                                                          (eliz)

                    Nowa architekt
1 sierpnia br. pracê w krotoszyñskim Urzêdzie Miejskim

rozpoczê³a architekt Justyna Koz³owska, która piastuje odt¹d
funkcjê zastêpcy naczelnika Wydzia³u Gospodarki i Inwesty-
cji.

Pani  Justyna jest absolwentk¹ Politechniki Wroc³aw-
skiej.  Do�wiadczenie  zawodowe  zdobywa³a ju¿ w trakcie
studiów, podejmuj¹c pracê w biurze projektowym, nastêpnie
w firmie zajmuj¹cej siê projektowaniem i wytwarzaniem kon-
strukcji  stalowych.  Przez  ostatnie  dwa i pó³ roku pracowa³a
w  Wydziale  Architektury  i  Urbanistyki  Urzêdu  Miejskiego
w Ostrowie Wlkp.

Pani  architekt ma 35 lat, jest mê¿atk¹, mam¹ 8-letniej Oli
i 4-letniego Kuby. Pochodzi z Ostrowa Wlkp., a od pó³ roku
mieszka w Przygodzicach. W wolnych chwilach, których - jak
twierdzi - jest coraz mniej, chêtnie zajmuje siê ogrodem, siêga
po ksi¹¿kê albo idzie pop³ywaæ.                                           (mm)

               Uroczy�cie w dwójce

fot. Monika Czubak

fot. Monika Czubak

Plac Jana Paw³a II to teraz jedna z naj³adniejszych
czê�ci miasta.

                        Alkohole
Przypominamy, ¿e do 30 wrze�nia nale¿y ui�ciæ trzeci¹

ratê op³aty za pozwolenie na sprzeda¿ alkoholu.
                                                                                 (red.)

fot. Tomasz Rybakowski

W poniedzia³ek 4 wrze�nia w krotoszyñskim
Gimnazjum nr 2 odby³a siê uroczysta miejsko-gminna
inauguracja roku szkolnego 2006/2007.

Po czê�ci oficjalnej wszyscy zgromadzeni w szkolnej auli
obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów szko³y,
po�wiêcony miêdzy innymi rocznicy wybuchu II wojny �wia-
towej.

Rozpoczêcie roku by³o te¿ okazj¹ do otwarcia u¿ytkowa-
nego od niedawna nowego boiska sportowego. Symboliczne-
go przeciêcia wstêgi dokona³ burmistrz Krotoszyna Julian Jok�
wspólnie z dyrektor szko³y Alin¹ Binkofsk¹.

Po uroczysto�ci boisko przesz³o chrzest sportowy -
uczniowie rozegrali na nim pokazowy mecz pi³karski.

                                                                                        (mm)
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         XLIX sesja Rady Miejskiej
W  czwartek  31  sierpnia  2006  roku  o  godz. 10.00

w Urzêdzie Miejskim odby³a siê XLIX sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie.

Radni  zajêli  siê  tematem  aktualnej sytuacji rolnictwa
w gminie Krotoszyn, przyjêli informacjê na temat przygotowa-
nia do nowego roku szkolnego oraz stanu o�wiaty samorz¹do-
wej. W porz¹dku obrad znalaz³a siê równie¿ informacja doty-
cz¹ca wykonania bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn za I pó³-
rocze 2006 r. oraz sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji dora�nej
do podsumowania pracy Rady Miejskiej w Krotoszynie w ka-
dencji 2002-2006.

Ponadto podczas obrad podjêto uchwa³y w sprawie:
- nadania imienia Zespo³owi Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Inte-

gracyjnymi w Krotoszynie,
- uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego O�rodka Pomo-

cy Spo³ecznej w Krotoszynie,
- uchwalenia Statutu O�rodka Sportu i Rekreacji w Kro-

toszynie,
- uchwalenia Statutu Zak³adu Obs³ugi Placówek O�wia-

towych w Krotoszynie,
- przyjêcia  Rocznego   Programu   Wspó³pracy   Miasta

i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2007,
- zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w zakresie wspó³pracy z orga-

nizacjami pozarz¹dowymi w 2007 roku,
- zmian w bud¿ecie na 2006 rok,
- zaci¹gniêcia zobowi¹zañ o warto�ci przekraczaj¹cej gra-

nicê ustalon¹ w uchwale bud¿etowej na 2006 r. na zadaniu
Budowa Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych,

- zmiany uchwa³y nr XL/329/2005 z 30.12.2005r. w spra-
wie zmiany uchwa³y nr XXXVIII/309/2005 w sprawie zaci¹-
gniêcia  zobowi¹zañ o warto�ci przekraczaj¹cej granicê ustalo-
n¹ w uchwale bud¿etowej na 2005 r.

- zaci¹gniêcia zobowi¹zañ o warto�ci przekraczaj¹cej gra-
nice ustalon¹ w uchwale bud¿etowej na 2006 r. na zadaniu
Modernizacja regionalnego uk³adu transportowego poprzez
przebudowê ci¹gu dróg powiatowych i gminnych w Kroto-
szynie z w³¹czeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - czê�æ I i II,

- przeznaczenia czê�ci umorzonych po¿yczek z wojewódz-
kiego  Funduszu  Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,

- utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na ob-
szarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach samorz¹dowych
2006,

- przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie
ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej.

                                                                                 ( mm)

              Komisje obradowa³y
Po wakacyjnej przerwie 25 i 26 sierpnia odby³y siê po-

siedzenia komisji sta³ych rady: Komisji Spo³ecznej i Bud¿eto-
wo-Gospodarczej.

Radni zrealizowali tematy wynikaj¹ce z planu pracy ko-
misji. I tak cz³onkowie Komisji Spo³ecznej udali siê do Kobier-
na, gdzie zapoznali siê z postêpem prac przy budowie sali gim-
nastycznej oraz przy rozbudowie tamtejszej szko³y podstawo-
wej. Po  powrocie  do  urzêdu  radni  zajêli siê sprawozdaniem
z dzia³alno�ci Krotoszyñskiego O�rodka Kultury za I pó³rocze
2006 r.

Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza przedyskutowa³a in-
formacje  Powiatowego Urzêdu Pracy na temat skali bezrobo-
cia w powiecie krotoszyñskim w 2005 r. i w I pó³roczu 2006 r.

Ponadto obie komisje wyda³y opinie  dotycz¹ce tema-
tów umieszczonych w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady
Miejskiej.

                                                                                   (mm)

                    Uczcili rocznicê
W pi¹tek 1 wrze�nia przedstawiciele w³adz powiatowych

i gminnych, delegacje organizacji politycznych i kombatanc-
kich, m³odzie¿ szkolna i harcerze z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów
w miejscach pamiêci uczcili 67. rocznicê wybuchu II wojny
�wiatowej.

Kwiaty z³o¿ono na szañcu Pamiêci ¯o³nierzy 56 Pu³ku
Piechoty Wlkp. przy ul. Gajowej, nastêpnie pod pomnikiem 56
Pu³ku Piechoty Wlkp. przy ul. Mickiewicza oraz pod pomni-
kiem Wolno�ci na placu Jana Paw³a II.

fot. Monika Czubak

Dla m³odzie¿y sk³adanie wi¹zanek to tak¿e
lekcja historii

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
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Powiatowe �wiêto plonów odby³o siê 3 wrze�nia. Go-
spodarzami do¿ynek byli starosta Leszek Kulka i burmistrz
Julian  Jok�. Po  mszy  �w. w  ko�ciele  farnym  o  godz.  12.00
w asy�cie Krotoszyñskiej Orkiestry Dêtej korowód uczestni-
ków przemaszerowa³ na stadion, gdzie odby³a siê czê�æ obrzê-
dowa �wiêta oraz prezentacja zespo³ów ludowych. Starosto-
wie do¿ynkowi:  Maria  Wygralak  z  Bo¿acina i Damian Ka�-
mierczak z Brzozy wrêczyli uroczy�cie gospodarzom imprezy
bochenki chleba wypieczone z tegorocznej m¹ki. Pachn¹cymi
bochenkami obdarowano tak¿e go�ci zaproszonych na �wiêto
plonów.

                Do¿ynkowe Po¿egnanie Lata
Imprezie   towarzyszy³a   wystawa  byd³a  hodowlanego

i wystawa sprzêtu rolniczego.
Tego sa-

mego dnia na
stadionie kroto-
szynian czeka³a
jeszcze inna
atrakcja -  widzo-
wie mogli na
¿ywo obejrzeæ
zawody hipicz-
ne. Zawody zor-
ganizowa³ pre-
zes Gminnej
S p ó ³ d z i e l n i
Krzysztof   Lu-
dwiczak,   choæ  pomys³  na  tak  niezwyk³¹  imprezê nale¿a³ do

burmistrza Juliana
Joksia. Wrêczaj¹-
cy zwyciêzcom
puchary Franci-
szek Marsza³ek,
zastêpca burmi-
strza, w podsumo-
waniu wyrazi³ na-
dziejê, ¿e nietypo-
we zawody spor-
towe uda siê jesz-
cze nie raz  zorga-
nizowaæ w Kroto-
s z y n i e .

Koncerty zespo³ów muzycznych, gabinety promocji zdro-
wia i festynowa atmosfera przyci¹gnê³y  nad Jeziora Odrzy-
kowskie w pierwszy wrze�niowy weekend t³umy krotoszynian.

                       Koncerty

fot. El¿bieta Poczta

fot. arch.

fot. 2x Izabela Barto�

Pachn¹cy bochen dla gospodarzy do¿ynek

Dzieci   korzysta³y  z  uroków  zabaw  na  �wie¿ym  powietrzu,
a m³odzie¿ cieszy³y wystêpy gwiazd sceny rozrywkowej.

fot. Roman Wosiek

(eliz)
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Pi¹tkowy wieczór przyniós³ barwny spektakl w wykona-
niu Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pie�ni i Tañca Mazow-
sze - sk³adaj¹cy siê z 26 utworów program pt. Barwy Polski.
Oparte na motywach ludowych pie�ni ró¿nych regionów Pol-
ski, stylizowane tañce folklorystyczne i barwne stroje regio-
nalne tworzy³y interesuj¹c¹ propozycjê rozrywkow¹ nie tylko

dla wielbicieli kultury ludowej. Folklor prezentowany przez
Mazowsze to ponadczasowy i uniwersalny przekaz patriotycz-
ny, trafiaj¹cy do serc Polaków na ca³ym �wiecie. Tym razem
dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych mogli siê nim zachwy-
caæ krotoszynianie.

Podczas spotkania harcerze prowadzili kwestê na rzecz
9-letniego Roberta Sobañskiego z Krotoszyna cierpi¹cego na
rdzeniowy zanik miê�ni. Nadziejê na zatrzymanie postêpów
choroby daje operacja, której koszt wynosi oko³o 60 tys. z³.

Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:3 dla go�ci. W dru¿ynie
TVN gra³ m.in. popularny prezenter Tomasz Zubilewicz oraz
prowadz¹cy programy sportowe Wojciech Zawio³a. Na czele
krotoszyñskich samorz¹dowców sta³ wiceburmistrz Ryszard
Czuszke. W przerwie rozgrywek przeprowadzono konkurs p³at-

nych strza³ów pi³karskich do bramki. Dochód z nich przekaza-
no tak¿e na operacjê chorego Roberta. Celno�ci¹ popisywali
siê  m. in. burmistrz  Julian  Jok�  i  goszcz¹cy  w  tych dniach

Sportowo i charytatywnie

Mecz pi³ki no¿nej, w którym 2 wrze�nia zagra³a dru¿yna TVN i przedstawiciele krotoszyñskiego samorz¹du, by³
widowiskiem sportowym z celem charytatywnym.

fot. 2x Izabela Barto�

Uwaga!  Wszyscy, którzy chc¹ wspomóc finansowo leczenie Roberta Sobañskiego, mog¹ wp³acaæ pieni¹dze
na konto Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych, nr konta 09 1090 1157 0000 0001 0055
1775, z dopiskiem: Na leczenie Roberta Sobañskiego.

w Krotoszynie burmistrz Dierdorfu.
Tego samego dnia odby³y siê na stadionie XI Mistrzo-

stwa �wiata w Rzucie Beretem. Wziê³o w nich udzia³ 50 zawod-
ników. Mistrzem �wiata z wynikiem 27,75 m zosta³ Mariusz
Cie�lak   z Krotoszyna.  Drugie  miejsce  zaj¹³  Józef  Bielawny
z Wroc³awia, trzecie - krotoszynianin Marek Cierniewski. Po³o-
wê op³at wnoszonych przez beretomiotaczy za prawo startu
organizator przekaza³ na rzecz Roberta Sobañskiego. £¹cznie
zebrano tego dnia dla ch³opca oko³o tysi¹ca z³otych.

                                                                                       (eliz)

Mazowsze

fot. Monika Czubak

fot. Adam Augustyniak
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Corocznie do naszego miasta przyje¿d¿aj¹ Francuzi z bli�-
niaczego  Fontenay-le-Comte, aby nauczaæ swojego jêzyka.
W zesz³ym roku  narodzi³ siê pomys³ zorganizowania podob-
nego projektu w Fontenay-le-Comte. Projekt zaakceptowano
w czasie wizyty przedstawicieli naszego miasta na Biennale na
prze³omie maja i czerwca tego roku. Uzyska³ on tak¿e aprobatê
oraz dofinansowanie ze strony burmistrza Krotoszyna Juliana
Joksia.

W celu przyci¹gniêcia wiêkszej liczby uczestników zde-
cydowano siê oprócz czê�ci jêzykowej wprowadziæ tak¿e czê�æ
kulturow¹, dotycz¹c¹ szeroko pojmowanej kultury polskiej.

Do Fontenay-le-Comte
nauczaæ ojczystego jêzyka
pojecha³y Weronika Majda
(studentka  I  roku na UAM
w Poznaniu) oraz Natalia Ziêt-
kiewicz (studentka IV roku
Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu). W oparciu o li-
teraturê przeznaczon¹ do na-
uki jêzyka polskiego dla Fran-
cuzów opracowano program
zajêæ.

Szkó³ka rozpoczê³a siê
2 sierpnia, wziê³o w niej udzia³
12 osób w wieku od 8 do 80
lat! Lekcje odbywa³y siê dwa
razy  dziennie:  miêdzy 10:00
a 12:00 odbywa³a siê czê�æ jê-
zykowa kursu, obejmuj¹ca za-
gadnienia leksykalno-grama-
tyczne, natomiast miêdzy
16:00 a 18:00 skupiano siê na
czê�ci kulturowej.  Francuzi poznawali geografiê i historiê Pol-
ski, uczyli siê poloneza i krakowiaka, przygotowali polskie po-
trawy - placki ziemniaczane i sernik, �piewali polskie piosenki
- prym wiod³y "Hej soko³y", "Sto lat", "Panie Janie" oraz prze-

                       Polonez w Fontenay
Mieszkañcy Krotoszyna ju¿ od kilku lat bior¹ udzia³ w organizowanej przez Towarzystwo Przyja�ni Polsko-Francuskiej

Letniej Szkole Jêzyka Francuskiego.

boje Czerwonych Gitar, a tak¿e wró¿yli sobie z wosku w czasie
dnia dotycz¹cego �wi¹t w Polsce. Obejrzeli polsk¹ komediê
"Francuski numer" oraz film obrazuj¹cy rzeczywisto�æ polsk¹
w czasach socjalizmu. Na koniec mieli te¿ mo¿liwo�æ poznaæ
bli¿ej miasto Krotoszyn.

Przeprowadzane w czasie kursu gry komunikacyjne po-
zwala³y lepiej przyswoiæ skomplikowane s³ownictwo. Najwiêk-
sz¹ trudno�æ mieli z wypowiedzeniem s³ów "dwadzie�cia" oraz
"s³oñce".

Trzeba mieæ na uwadze, ¿e jêzyk polski jest bardzo trud-
ny, nie tylko ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ w nim na ka¿dym

kroku deklinacjê rze-
czownika i przymiotni-
ka, ale tak¿e z powodu
problemów z wymow¹
wielu   polskich  g³o-
sek, które  nie  wystê-
puj¹  w innych jêzy-
kach. Dlatego za suk-
ces mo¿na uznaæ fakt,
i¿ kilka osób po zakoñ-
czonym wakacyjnym
kursie jêzyka polskiego
zadeklarowa³o chêæ
kontynuacji nauki.
Bêd¹  mia³y  tak¹  mo¿-
liwo�æ,  gdy¿  francu-
ska strona Towarzy-
stwa Przyja�ni  Polsko-
Francuskiej organizuje
w Fontenay-le-Comte
w czasie roku szkolne-
go lekcje jêzyka pol-

skiego. Prowadzone s¹ one przez Jacqueline Bompis i Mimie
Grelard, które zaczê³y siê uczyæ jêzyka polskiego ju¿ kilka lat
temu, a w tej chwili przekazuj¹ zdobyte umiejêtno�ci innym.

                                                                   Weronika Majda
                                                             Natalia Ziêtkiewicz

                                                  Stypendia szkolne
Do  15  wrze�nia  winni  byli  sk³adaæ  wnioski  o  stypendia  zainteresowani   uczniowie  szkó³  podstawowych,  gimnazjów

i  ponadgimnazjalnych.

Natomiast s³uchacze kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych mog¹ sk³adaæ te wnioski - w punkcie infor-
macyjnym Urzêdu Miejskiego - do 15 pa�dziernika 2006 roku.

Druki wniosków dostêpne s¹ w sekretariatach szkó³ oraz
na stronie Miasta i Gminy Krotoszyn (www.krotoszyn.pl -
o�wiata/szko³y - stypendia - za³¹cznik do uchwa³y Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z dnia 23.02.2006r. b¹d� w Katalogu Us³ug).

Zgodnie z ustaw¹ o systemie o�wiaty, stypendium
szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ, s³uchacz b¹d� wychowanek
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, która jest spo-

wodowana rodzinnymi k³opotami: bezrobociem, niepe³no-
sprawno�ci¹, d³ugotrwa³¹ chorob¹, wielodzietno�ci¹, proble-
mami wychowawczymi, alkoholizmem lub narkomani¹, a tak¿e
gdy rodzina jest niepe³na lub w sytuacji wyst¹pienia zdarzeñ
losowych. Miesiêczna wysoko�æ dochodu na osobê w rodzi-
nie ucznia, s³uchacza b¹d� wychowanka uprawniaj¹ca do ubie-
gania siê o stypendium szkolne nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 316
z³. Zgodnie z ustaw¹ wysoko�æ stypendium mo¿e wynosiæ
od 44,80z³ do 112 z³.

(ach)

fot. arch.
Jedn¹ z atrakcji szkó³ki by³a nauka tañczenia poloneza
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                          Muzyka z anio³ami
Od 8 do 10 wrze�nia trwa³ III Ogólnopolski Festiwal Kultur Chrze�cijañskich Pozytywne Wibracje.

Scena  festiwalowa  stanê³a  na  placu pomiêdzy Mu-
zeum Regio-
nalnym a ko-
�cio³em  pw.
ap.  ap.  Piotra
i Paw³a, ale za-
p l a n o w a n e
spotkania od-
bywa³y siê tak-
¿e w innych
miejscach: w
ko�ciele - na-
b o ¿ e ñ s t w o
ekumeniczne,
w kinie Przed-
wio�nie - pro-
jekcja  kilku  fil-
mów o etycz-
nych wybo-
rach i dylema-
tach moral-
nych, oraz w
Muzeum -
d y s k u s y j n y
panel ekume-
niczny.

Festiwalowe prezentacje mia³y ciekaw¹ oprawê sceno-
graficzn¹: na fasadach domów wokó³ sceny zawieszone zosta-

              Bezdomne fotografie
Od 26 sierpnia do 2 wrze�nia w budynku by³ej sto³ówki

wojskowej na ul. Bolewskiego mo¿na by³o ogl¹daæ stworzon¹
spontanicznie w ramach Galerii Bezdomnej wystawê
fotograficzn¹.

Swoje prace prezentowa³o w niej trzydzie�cioro piêcio-
ro artystów. Galerie bezdomne tworzone s¹ w miejscach udo-
stêpnianych  na dzieñ, dwa lub tydzieñ, czêsto w opuszczo-
nych wnêtrzach, nieremontowanych i zupe³nie przypadkowych
(pustostany, stare fabryki).  Prace na organizowan¹ w ten spo-
sób wystawê mo¿e przynie�æ ka¿dy chêtny, zarówno fotogra-
fik   profesjonalista,  jak  i  osoby   stawiaj¹ce  pierwsze  kroki
w fotografii.

Zdjêcia o dowolnej tematyce i wielko�ci prezentowane
s¹ w dowolny sposób, jaki tylko autorowi przyjdzie na my�l,
bo dopuszczalna jest ka¿da forma wystawiennicza: w oprawie
albo bez, mog¹ byæ bezpo�rednio przyklejone na �cianê, po-
wieszone na sznurku, oprawione w szk³o...

Z   pomys³em   zorganizowania   tego   typu   wystawy
w  Krotoszynie  wyszli  cz³onkowie  klubu  fotograficznego
Blenda. Wernisa¿ wystawy odby³ siê 26 sierpnia o godz. 19.00,
a chêtnych do odwiedzin tej niecodziennej galerii nie brako-
wa³o.

          Zapraszamy do muzeum
Muzeum    Regionalne    im.   Hieronima   £awniczaka

w  Krotoszynie  zaprasza  na  now¹  wystawê  zorganizowan¹
z materia³ów w³asnych muzeum, zatytu³owan¹ Pradzieje
Ziemi Krotoszyñskiej.

Ekspozycja   w   przystêpny   sposób   przybli¿a  wiedzê
o najstarszych �ladach osadnictwa na naszym terenie z okre-
su od epoki kamienia do wczesnego �redniowiecza. Ekspona-
ty w wiêkszo�ci pochodz¹ z badañ archeologicznych prowa-
dzonych na terenie powiatu krotoszyñskiego.

Znajduj¹ siê w�ród nich m.in. siekiery i toporki kamienne
do obróbki  drewna,  motyki do uprawy ziemi, narzêdzia, broñ
i ozdoby z br¹zu i ¿elaza oraz ceramika z ró¿nych okresów, m.in.
z badañ archeologicznych na wczesnopiastowskim zespole
osadniczym w Piaskach k. Zdun. Pokazano te¿ rekonstrukcjê
grobu cia³opalnego sprzed 2500 lat.

Wystawê ogl¹daæ mo¿na  do 27 pa�dziernika br. Werni-
sa¿ odbêdzie siê pod koniec wrze�nia, kiedy do obecnej eks-
pozycji do³¹czona zostanie prezentacja archeologiczna ze zbio-
rów Muzeum Okrêgowego Ziemi Kaliskiej.

Niezale¿nie od wystaw czasowych w krotoszyñskim
muzeum  odbywaj¹  siê  równie¿  lekcje muzealne dla uczniów
i nauczycieli. Tematy lekcji nawi¹zuj¹ do szkolnych progra-
mów nauczania (zw³aszcza historii, jêzyka polskiego, sztuki),
pog³êbiaj¹ wiedzê szkoln¹ i poszerzaj¹ j¹ o problematykê re-
gionaln¹. Terminy lekcji mo¿na uzgadniaæ telefonicznie pod
numerem 062 722 61 47 (odp³atno�æ - bilet wstêpu  2 z³ od
osoby)

                                                                           (mr-mm)

³y ogromne p³ótna z namalowymi anio³ami. Obrazy czo³owych
plastyków pol-
skich zosta³y wy-
po¿yczone przez
organizatora, KOK,
z kolekcji  Jana
Oberbeka z Krako-
wa.

K o n c e r t y
cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem
mieszkañców Kro-
toszyna. Publicz-
no�æ mia³a okazjê
pos³uchaæ na ¿ywo
popularnych w
kraju i za granic¹ ze-
spo³ów chrze�ci-
jañskich, tworz¹-
cych ¿yw¹ i pe³n¹
ciep³a muzykê.

(eliz)

fot. Izabela Barto�
8-metrowej wysoko�ci p³ótna przyci¹ga³y, zaprasza³y, kusi³y...
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                    Sportowcy u burmistrza
13  wrze�nia  w  gabinecie  burmistrza  Juliana  Joksia  go�cili  czo³owi  m³odzi  krotoszyñscy  zawodnicy  sumo wraz

z Dariuszem Rozumem, prezesem Polskiego Zwi¹zku Sumo.

                           Sumici na Rynku
         12 sierpnia odby³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w sumo.

Przy piêknej pogodzie na krotoszyñskim Rynku sto dwa-
dzie�cia zawodniczek i zawodników z siedmiu krajów toczy³o
pojedynki o tytu³ mistrzowski w czterech kategoriach wago-
wych.  Najlepszym  zawodnikiem  mistrzostw  zosta³  Peter
Stojanow z Bu³garii, który zwyciê¿y³ w kategorii +115 kg oraz

w   kategorii  open.  Polacy  zdobyli   na   tych  mistrzostwach
12 medali, dominuj¹c w kategorii do 115 kg. Po zakoñczeniu
zawodów krotoszyñska publiczno�æ przygl¹da³a siê wystêpo-
wi zespo³u Waterloo, �piewaj¹cemu najwiêksze przeboje Abby.

                                                                                           (jac)

                                             Mistrzowie minisiatkówki
6 wrze�nia w Zabrzu odby³y siê klubowe mistrzostwa Polski w minisiatkówce pi¹toklasistów. W pucharowe szranki

stanê³o szesna�cie dru¿yn, w tym dwie z Wielkopolski: z Krotoszyna i Turku.

Krotoszynianie pokonali kolejno  dru¿yny:  z   Podkarpa-
cia   25:18,  z  £odzi  - 25:18,   z
Lubinia  - 25:19, z Bydgoszczy 25:23,
z Czêstochowy - 25:19,   z  Turku   -
25:19   i  z   Bobowa  (Ma³opolska)
-  25:14.   W  meczu  o pierwsze
miejsce spotkali siê z dru¿yn¹ z
Miêdzyrzecza, wygrywaj¹c 25:21.

£ukasz Kaczmarek, Seba-
stian Kaczmarek, £ukasz Szmolke
i Jakub £yskawa po raz drugi z rzê-
du potwierdzili swoj¹ klasê jako
dru¿yna mistrzów Polski w mini-
siatkówce. Zdaniem Alojzego Gro-
belnego, jednego z opiekunów
kwartetu z Krotoszyna, nasi spor-
towcy byli faworytami zawodów,
nie oddali rywalom ani jednego

seta. Jedyn¹ dru¿yn¹, która stawia³a im rzeczywisty opór, byli
bydgoszczanie. Jak podkre�li³
drugi opiekun, Krzysztof Olejnik,
m³odzi sportowcy ciê¿ko praco-
wali na sukces. Obaj trenerzy
maj¹ nadziejê, ¿e uda im siê  utrzy-
maæ  tak  wysoki poziom  i  siê-
gn¹æ  po  z³oto równie¿ w przy-
sz³ym  roku. Sk³adaj¹ podziêko-
wania firmie Krepel - przy jej
pomocy  doszed³ do skutku wy-
jazd  na  mistrzostwa,  dyr. SP 8
Jerzemu  Rêdzikowskiemu - udo-
stêpni³ salê do treningów oraz
rodzicom  ch³opców - zawsze
s³u¿yli pomoc¹.

fot. Izabela Barto�
Marina, Szymon, Aron i Krystian podzielili siê

swoimi wra¿eniami z licznych zawodów

(eliz)

fot. Alojzy Grobelny

Spotkanie by³o zwi¹za-
ne z sukcesami, jakie odnie�li
w ostatnim czasie sumici,
uczniowie krotoszyñskich
szkó³ ponadgimnazjalnych.
Marina Rozum mo¿e siê po-
chwaliæ br¹zowym medalem
indywidualnie i srebrnym
dru¿ynowo, zdobytymi na
Mistrzostwach Europy Ju-
niorów, a Szymon Tysiak,
Aron Rozum i Krystian Pacz-
ków - srebrnym medalem dla
dru¿yny z Mistrzostw �wiata
Juniorów w Estonii. Na kon-
cie Krystiana jest oprócz tego
srebrny medal zdobyty na
Mistrzostwach Europy.

Burmistrz Jok� i jego
zastêpca Ryszard Czuszke
byli zainteresowani planami edukacyjnymi sportowców. Oka-
za³o siê, ¿e choæ nastoletni sumici s¹ bardzo zwi¹zani z upra-

wian¹ dyscyplin¹ sportow¹, nie
zapominaj¹ o potrzebie zdobycia
solidnego wykszta³cenia. Prezes
sumo przedstawi³ natomiast per-
spektywy rozwoju sumo w Pol-
sce i szanse nowych klubów na
pozyskanie dofinansowania na
sprzêt sportowy. Mamy w tej
chwili w kraju 32 licencjonowa-
ne kluby, choæ na zawodach po-
jawiaj¹ siê z regu³y reprezentan-
ci najwy¿ej 20 z nich. Polski Zwi¹-
zek Sumo uzyska³ w ostatnim
czasie z Ambasady Japonii grant
w wysoko�ci 200 tys z³, który
przeznaczy na doposa¿anie nowo
powstaj¹cych klubów.

Burmistrz z³o¿y³ gratula-
cje sumitom i przypomnia³, ¿e ofi-
cjalne podsumowanie wyników

sportowców z naszej gminy jest zaplanowane na 20 pa�dzier-
nika.                                                                                          (eliz)

Krotoszyñska dru¿yna na zawodach
z opiekunem
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            Dzisiaj  przedstawiamy  gospodarzy dzielnic nr 1 i nr 6 w Krotoszynie

             Zapraszamy na forum
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
nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.

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

                   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 tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz)oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).

                                Jacek Kêpa - redaktor naczelny

Dzielnica nr 1
sier¿. szt. Andrzej Górniak,
wiek 44 lata, ¿ona Miros³awa, dwie córki, hobby: dzia³ka

Obs³uguje ulice:
Floriañska, Klasztorna, Konstytucji 3-Maja, Ma³y Rynek,

Mickiewicza, Piastowska, plac Jana Paw³a II, Rynek, Rynkowa,
S³odowa, W¹ska.

Przyjmuje: pokój 112
Telefon kontaktowy: 725-52-43

Dzielnica nr 6
m³. asp. Norbert Jan-

kowski, wiek 32 lata, ¿ona
Aneta, hobby: motoryzacja,
ksi¹¿ki popularnonaukowe

Obs³uguje ulice:
aleja Powstañców Wiel-

kopolskich, Chwaliszewska,
Domki Farne, Do¿ynkowa,
Farna, Go³êbia, Grzegorzewska, G³owackiego, Gorzupska, Ka-
liska, Kaszarska, Kwiatowa, Kamienna, Liliowa, Ludowa, Ma-
kowa, Modra, Ostrowska, Promenada, Piekarska, Polna, Pszen-
na, plac Szkolny, Piaskowa, Robotnicza, Rolnicza, Stawna,
Szkolna, Sosnowa, Sulmierzycka, Sportowa, Spartañska, �w.
Antoniego, Witosa, Wrzosowa, Zmys³owska, ¯niwna

Przyjmuje: pokój 113
Telefon kontaktowy: 725-52-41

Ostatnio du¿o siê s³yszy o tym, ¿e Krotoszyn ma byæ
przy³¹czony do nowego województwa �rodkowopolskiego ze
stolic¹ w Kaliszu.

Na obecne tendencje secesyjne Kalisza na pewno wp³y-
wa ubo¿enie infrastruktury komunikacyjnej po³udniowej Wiel-
kopolski. Przypomnê  tylko, ¿e magistralna niegdy� linia kole-
jowa Poznañ - Ostrów - Krotoszyn obecnie jest zdewastowa-
na, zaspokaja tylko potrzeby lokalnych dojazdów. Podobnie
droga krajowa 11 i 12 Poznañ - £ód�, wa¿na jeszcze do wczoraj,
teraz omijana autostrad¹ Konin-Strzyków. To s¹ problemy
Ostrowa i Kalisza. Poza tym pow¹tpiewam, czy Konin - po³o¿o-
ny na najwa¿niejszej w kraju magistrali drogowej i kolejowej
wschód-zachód z dogodnym po³¹czeniem z Poznaniem -  który
w za³o¿eniu  ma nale¿eæ do �rodkowopolskiego, bêdzie chcia³
zostaæ peryferyjnym miastem Kalisza.

Uwa¿am, ¿e powiat krotoszyñski tylko zyska³ na wciele-
niu do województwa wielkopolskiego. Do rangi dróg krajo-
wych podniesiono trasy Wroc³aw-Gniezno 15 i Ostrów Wlkp.-
Rawicz-Lubin 36. Obecnie s¹ to ruchliwe, strategiczne drogi.
Krotoszyn ma dogodne po³¹czenia kolejowe z Poznaniem,
Wroc³awiem i Lesznem. Je¿eli popatrzymy na mapê, to na pew-
no nam bli¿ej do osi Poznañ-Wroc³aw ni¿ w kierunku Polski
centralnej. W razie przy³¹czenia Krotoszyna do maj¹cego po-
wstaæ  województwa  �rodkowopolskiego,   trzeba   siê  liczyæ
z  utrat¹  drugiego co do wielko�ci miasta w powiecie - Ko�mi-
na Wlkp.

Uwa¿am,  ¿e  nasze miasto wspólnie z powiatem w ci¹gu
7 lat dzia³ania województwa wielkopolskiego dobrze funkcjo-
nuje i nie ma sensu tego zmieniaæ.

                                                               Andrzej Moczyñski

        O nowym województwie

               Poznaj swojego dzielnicowego

Czytelnicy do IS
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                                      Zabawa  w Kobiernie
20 sierpnia odby³ siê Festyn Letni Kobierno da siê lubiæ po³¹czony z do¿ynkami wiejskimi.

Po mszy �w. dziêkczynnnej w ko�ciele parafialnym
uczestnicy festynu przemaszerowali na stadion, gdzie odby³y
siê obrzêdy do¿ynkowe. Potem rozpoczê³y siê wystêpy arty-
styczne. Na scenie zaprezentowa³y siê kolejno: zespo³y �pie-

wacze, uczniowie kobierskiej szko³y, Kapela Ludowa z Brzezin
oraz Iga Ka³¹¿na ze swoimi piosenkami. Du¿ym zainteresowa-
niem  cieszy³  siê  te¿  pokaz  odzie¿y damskiej: awangardowej
i wieczorowej, projektu Katarzyny Panek  z Trzemeszna. O godz.
18.00 rozpoczê³o siê losowanie nagród loterii fantowej - by³o
360 fantów, wszystkie ufundowane przez sponsorów, a o 20.00

            Sponsorzy festynu w Kobiernie

Urz¹d Miejski w Krotoszynie, Las Kalisz Sp. z o.o., Gminna
Spó³dzielnia SCh, Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Kro-
domex Sp z o.o.,  Przedsiêbiorstwo Adam 1 Import- eksport, Bank
Spó³dzielczy Krotoszyn, Przedsiêbiorstwo Jotkel Krotoszyn,
Przedsiêbiorstwo Motoryzacyjne Ró¿opol - Wachowiak S.C., Uboj-
nia Drobiu - Kobierno, PHU Gwarant, PPHU Bartosz Jacek Zieliñ-
ski, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Tadex Sp.j. Tomnice, Przed-
siêbiorstwo Wielobran¿owe Lidar, PPH Gabi-Plast Krotoszyn, Fir-
ma Dorol Kobierno, Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Pro-
Agro, PPH Ewa Krotoszyn, Ko³o Emerytów i Rencistów Kobierno,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich Kobierno, wicestarosta Krzysztof Kacz-
marek, PUH Kobierno Maria Sikora, Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, sklep Przysmak Krotoszyn, Przed-
siêbiorstwo Wielobran¿owe Ferrum Sp. Jaw., Domax Dariusz Ro-
zum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Rada Rodziców SP Ko-
bierno, Krotoszyñska Orkiestra Dêta,  Firma Ëlpa-Önder producent
kebabu - Kobierno, OSP Kobierno, Sklep Spo¿ywczo-Przemys³o-
wy Monika Broda Kobierno, Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy Wio-
letta Bigos Kobierno, Ciesielstwo - Wojciech Brylewski Kobierno,
Stolarstwo - Ryszard Horyza Kobierno, Biuro Rachunkowe - Piotr
Tyczyñski, Zak³ad Mechaniki Pojazdowej - Maciej Górka Kobier-
no, Gospodarstwo Rolne - D¹browa A.D. Trawiñscy, Gospodar-
stwo Rolne - Pawe³ Przyby³ Kobierno, Gospodarstwo Rolne - Ro-
man Konieczny Kobierno, Gospodarstwo Rolne - Jan Kubera Ko-
bierno, Gospodarstwo Rolne - Zenon Czubak Kobierno, Gospodar-
stwo Rolne - Jerzy Poczta Kobierno, Gospodarstwo Rolne - Jerzy
Marciniak Kobierno, Gospodarstwo Rolne - Krystyna Augusty-
niak Nowy Folwark, Krzysztof Rumian Kobierno, £ukasz Szlachta
i Marek S¹szczak Janków Zale�ny, Ewelina i S³awomir Szopiñscy,
Zdzis³aw Szopiñski, Katarzyna Panek Trzemeszno (zaprojektowa-
nie strojów na pokaz mody), Marek Marciniak (efekty �wietlne),
Gracjan Jerczak (nag³o�nienie), Krzysztof Fr¹szczak (obs³uga foto-
graficzna), Roman Dudek (prowadzenie imprezy), Anna Zawodna
(prowadzenie gier i zabaw dla dzieci), wszyscy mieszkañcy zaanga-
¿owani w organizowanie festynu w Kobiernie

- zabawa taneczna. Jak szacuje so³tys Zofia Jamka, na kobier-
skim festynie bawi³o siê ³¹cznie 600 - 700 osób, mo¿na by³o
spotkaæ tam mieszkañców samego Kobierna, okolicznych wsi,
by³o te¿ wielu krotoszynian. Podczas imprezy czynne by³y licz-
ne stoiska gastronomiczne, a dzieci korzysta³y z dmuchanej
zje¿d¿alni i innych przeznaczonych dla nich atrakcji.

Organizatorami imprezy by³a Rada So³ecka i Spo³eczny
Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, pomagali: Rada Rodzi-
ców SP Kobierno, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, OSP, nauczy-
ciele. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a Iwona Ka³¹¿na, deko-
racje i prowadzenie zapewnia³a Iwona Fila i Renata Dolata.
Zawody dla dzieci prowadzili Krzysztof Ro¿ek i Anna Zawod-
na. - Trudno wymieniæ wszystkich - wyja�nia pani so³tys -
wiele osób zaanga¿owa³o siê w organizacjê festynu.

Dochód z imprezy wyniós³ 6 705 z³, przeznaczono go na
zagospodarowanie terenu wokó³ szko³y po zakoñczeniu jej
rozbudowy.                                                                              (eliz)

fot. 2x Izabela Barto�
Kreacje Katarzyny Panek wzbudzi³y du¿e

zainteresowanie

So³tys Zofia Jamka (g³ówna inicjatorka imprezy),
zastêpca burmistrza Franciszek Marsza³ek i skarbnik

UM Grzegorz Galicki


