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Któ¿ nie chcia³by zostaæ rycerzem?
Pracownik krotoszyñskiego muzeum
Jacek Matuszak chêtnie widzia³by
siebie w tej roli ;)

Mistrzowskie sa³atki
Z czego można zrobić sałat-

kę i czym dekorować potrawy
tłumaczyli dzieciom na feryj-
nym spotkaniu w bibliotece ku-
charze Roman Lechel i Karol
Michalski.

Spotkanie uczestników za-
jęć w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej z dwoma kucharza-
mi z restauracji Ratuszowej

odbyło się 25 lutego w sali na
parterze. Mistrzowie rondla
przyrządzili błyskawicznie na
oczach obserwujących ich kilku-
dziesięciu par oczu i z przynie-
sionych przez siebie składników
sałatkę, którą poczęstowali
obecnych. Zaraz potem dzieci
wypakowały ze swoich toreb na-
czynia i składniki i sporządziły
sałatki według własnych pomy-

słów, a panowie Roman i Karol
oceniali, kto wyprodukował naj-
smaczniejsze potrawy.

Po degustacji młodzi zada-

wali pytania na kulinarne tema-
ty, a fachowcy podpowiadali roz-
wiązania. Kucharzy pożegnano
gromkimi oklaskami.          (eliz)

OG£OSZENIE
Krotoszyński Ośrodek Kultury w związku z organizacją nastę-
pujących imprez plenerowych:
- Dni Krotoszyna w dniach 29 – 31 maja 2009 roku
- Krotoszyn FOLK Festival 2009 w dniach 7 - 8 sierpnia 2009
roku
zwraca się do firm o składanie ofert na wyłączność dotyczącą
kompleksowej obsługi handlowej (w tym napoje chłodzące, piwo,
gastronomia) i stoisk rozrywkowych. Obowiązkowym elemen-
tem składowym oferty całościowej dotyczącej Dni Krotoszyna
jest Lunapark „Robland” z Leszna. Obie imprezy odbędą się na
krotoszyńskich Błoniach, ul. Sportowa.

W ofercie należy przedstawić zakres obsługi handlowej i propo-
nowaną wysokość opłaty za uzyskanie wyłączności. Oferta musi
zawierać możliwość zaangażowania podmiotów lokalnych. Na
obie imprezy należy przygotować oddzielne oferty.

Oferty prosimy składać w siedzibie Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 18, 63-700 Kroto-
szyn, do dnia 20 marca 2009 roku, do godz. 12.00. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0.62 725-20-
17.                                                                                                (kok)
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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

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

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 35 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 42 45

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

6 marca o godz. 18.00 w Refektarzu od-
bêdzie siê otwarcie  wystawy ekslibri-
sów i grafiki œwi¹tecznej z kolekcji Józe-
fa Zdunka.

Ko³o Miejskie PTTK zaprasza do udzia³u
w XV Rajdzie Turystycznym Szukanie
Wiosny. Wyprawa na trasie Baszków -
Salnia – Osusz odbêdzie siê 7 marca.
Przejazd autokarami do Baszkowa spon-
soruje PGKiM.

7 marca  w œwietlicy wiejskiej w Orpi-
szewie odbêdzie siê forum postêpu rol-
niczego. Wiêcej czytaj s. 3.

Muzeum Regionalne im. Hieronima
£awniczaka zaprasza na wystawê „Po-
czet Wierzbiêty z Krotoszyna. Wczesno-
œredniowieczne uzbrojenie i wyposa¿e-
nie obozowe (rekonstrukcje)”. Wystawa
bêdzie czynna do 22 kwietnia.

Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹-
cych cieszy siê niecodzienna wystawa
Birch Art Holz Collage Sztuka Natury z³o-
¿ona z prac kor¹ malowanych przez
Mariê Dryll-Marciniak. Ekspozycja do
ogl¹dania w Krotoszyñskiej Bibliotece
Publicznej na II piêtrze do 15 marca.

Na warsztaty dziennikarskie dla uczniów
szkó³ œrednich i klas III gimnazjów za-
prasza Krotoszyñska Biblioteka Publicz-
na.  Spotkanie organizacyjne zaplano-
wano na 11 marca o godz.17.00 w czy-
telni dla doros³ych. Warsztaty  popro-
wadzi  p. Romana Hyszko.

New Century Classics, drugi najlepiej
zapowiadaj¹cy siê zespó³ 2009 roku -
jak pisze amerykañski portal muzyczny
Silent Ballet - zagra 28 marca w Roz-
chulantynie.

5 kwietnia  w kinie „Przedwioœnie” za-
œpiewa Anna Maria Jopek. Pocz¹tek kon-
certu - godz. 18.00, bilety w cenie 50 z³
do nabycia w Krotoszyñskim Oœrodku
Kultury.

Czy walczył wraz z rycerstwem
wielkopolskim przeciwko niemiec-
kiemu pod Koronowem w 1410
roku? Tego też historycy nie potra-
fią stwierdzić ze stuprocentową

pewnością. Ale bezsprzeczne jest
to, że Wierzbięta jest założycielem
naszego miasta, bo to właśnie jemu
król Jagiełlo wydał przywilej loka-
cyjny na początku XV w.

Założyciel Krotoszyna był dość
zamożnym rycerzem, zatem stać
go było na wyekwipowanie siebie
oraz swojego orszaku do udziału
w licznych ówczesnych walkach,
być może także tej na polach Grun-
waldu. Błyszczące przyłbice, sta-
lowe kolczugi, ciężkie rękawice
chroniące dłonie, które trzymały
tarczę i miecz, to podstawowe ele-
menty rycerskiego stroju z tamtej
epoki. Od kilku dni dzięki bogatym
zbiorom grupy wielbicieli historii
średniowicza - Pocztu Wierzbięty
z Krotoszyna możemy oglądać w
Muzeum Regionalnym zrekonstru-
owaną zbroję, rozmaitego kształ-
tu hełmy, miecze i odzież, z jakich
korzystali wówczas rycerze. Na
wystawie zobaczymy też fry-
wolną jak na tamte czasy dwu-
częściową suknię kobiecą. Nisko
wycięte boki wierzchniej części
sukni ukazują spodnią warstwę
materiału aż do linii bioder. Taki
krój miał ponoć kusić do rozwa-
żań odległych od religii, dlatego
też wycięcia te zwano... wrotami
piekieł.

Uzupełnieniem ekspozycji są

W styczniu br. Krotoszyn od-
wiedził Lech Kaczyński, prezy-
dent RP. Było to duże wydarzenie
dla naszego miasta, zważywszy,
że poprzednim razem głowa pań-
stwa gościła w Krotoszynie... 84
lata temu.

22 maja 1925 roku z oficjalną
wizytą przebywał w Ratuszu pre-
zydent RP Stanisław Wojciechow-
ski. Poniżej informacja o przebie-
gu wizyty zapisana w aktach ma-
gistrackich (Biblioteka Muzeum
Regionalnego w Krotoszynie).

Dzień ten był dla miasta wiel-
kim świętem, gdyż Krotoszyn ni-
gdy nie został tak zaszczycony, by
w jego murach gościła głowa pań-
stwa. Toteż miasto udekorowano
wspaniale: na wszystkich domach
powiewały chorągwie o barwach
państwowych.

Na rynku ustawiło się wojsko,
towarzystwa, cechy, delegacje z in-
nych miast, urzędnicy państwowi
i samorządowi. Dzieci szkolne
utworzyły szpaler w ulicy Zdu-
nowskiej i Kaliskiej, zaś członko-
wie Towarzystwa Wojaków i Po-

Rycerze i wrota piekie³
Czy rycerz Wierzbiêta Krotoszyñski stan¹³ ze
swym pocztem do bitwy pod Grunwaldem, nie
wiemy na pewno.

drewniane naczynia kuchenne
wzorowane na tych sprzed wie-
ków, makieta ówczesnego miasta
oraz fotografie obrazujące udział
Pocztu Wierzbięty z Krotoszyna
w inscenizacjach historycznych.

26 lutego podczas wernisażu
wystawy Piotr Mikołajczyk z
Pocztu i zarazem z rady Bractwa
Rycerskiego Ziemi Kaliskiej opo-
wiadał o grupie krotoszyńskich
znawców średniowiecznych dzie-
jów oraz o ich wyposażeniu na-
wiązującym do tamtej epoki. Eks-
ponowane części strojów i broń
są wiernymi rekonstrukcjami
przedmiotów z XV w. Wiele z nich
wykonali samodzielnie członko-
wie krotoszyńskiego pocztu.

Kustosz Helena Kasperska
już zapowiada przeprowadzenie
lekcji muzealnych bazujących na
wystawie i odwołujących się do
kodeksu rycerskiego.

Wystawa będzie czynna do 22
kwietnia. Warto wybrać się do mu-
zeum, by zobaczyć, jak ubierali się
pięć wieków temu waleczni kroto-
szynianie i ich piękne matki i żony...

Izabela Bartoś

fo
t.

 I
za

be
la

 B
ar

to
œ

Prezydenci w Krotoszynie

wstańców, Bractwa Strzeleckiego
i „Sokoła” dbali o utrzymanie po-
rządku.

Krótko przed godziną 17.30 za-
jechał prezydent w towarzystwie
wojewody Adolfa Bnińskiego, ko-
mendanta P.P. (policji?) i starosty
Władysława Dalbora. Po złożeniu
raportu przez dowódcę pułku
przed schodami ratusza prezy-
denta powitał burmistrz Józef
Klemczak.

W sali posiedzeń Rady Miej-
skiej Stanisław Wojciechowski za-
pisał się w złotej księdze. Z Kroto-
szyna prezydent wyjechał do Zdun,
gdzie odwiedził między innymi
Dom Sierot. Po obiedzie wydanym
na cześć gościa przez Wydział Po-
wiatowy Starostwa w Krotoszynie,
prezydent udał się około godz.
22.00 - wśród szpalerów oświeco-
nych pochodniami, utworzonych
przez Bractwo Strzeleckie, Sokół,
Powstańców i Wojaków oraz skau-
tów - na dworzec kolejowy.

Dzień wcześniej prezydent
Wojciechowski odwiedził Ostrów
Wlkp.                                            (mr)

12 lutego w Zespole Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi na
pl. Szkolnym oficjalnie otwarto
filię Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Arkadego Fiedlera.
Od lat siedemdziesiątych filia
działała w budyneczku na rogu
Ostrowskiej i Głowackiego. Ulo-
kowanie jej w szkole jest zgodne
z polityką gminy, która stopnio-
wo przenosi do szkół filie książ-

Wydział Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miejskiego w Kro-
toszynie przekazuje informację
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Ostrowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2
ustawy z dnia 09 stycznia 2009
r. o zmianie ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U.
nr 22, poz. 120 z dnia 11 lutego
2009 r. ) z dniem 11 lutego 2009

Filia w szkole

nicy. Pozwala to na zmniejszenie
kosztów utrzymania obiektu oraz
ułatwia dzieciom sięganie po po-
zycje spoza kanonu lektur szkol-
nych. Bez przeszkód mogą korzy-
stać z zasobów książkowych tak-
że dorośli mieszkańcy dzielnicy.
Filia jest czynna w poniedziałki i
środy od 10.00 do 14.00 oraz we
wtorki i czwartki od 14.00 do
18.00.                                      (eliz)

Przeniesieni do rezerwy
r. osoby o nieuregulowanym sto-
sunku do służby wojskowej zo-
stały z urzędu przeniesione do
rezerwy.

Osoby, które chcą mieć w
książeczce wojskowej adnotację
o uregulowanym stosunku do
służby wojskowej winny zgłosić
się do Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Ostrowie Wlkp. z w/w
dokumentem oraz dokumentem
tożsamości celem dokonania
wpisu.                                      (mk)
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Na wernisa¿  przyby³o mnóstwo mieszkañców
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K r ó t k o
Jarociñski Zak³ad Ulic SC PUH A.
Marcinkowski, T. Modelski,
S.Szczepankiewicz wygra³ przetarg
na budowê chodnika w ul. Kroto-
szyñskiej w Bo¿acinie. Na wybudo-
wanie chodnika d³ugoœci 265 mb,
szer.1,5 m oraz nawierzchni zatok
autobusowych o ³¹cznej d³. 108 mb
z kostki betonowej firma ma czas
do koñca kwietnia br.

W 2009 roku profilowaniem dróg
gruntowych gminnych zajmie siê
Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Da-
miana Wojtkowiaka z Bo¿acina.
Przewidywana powierzchnia dróg
do profilowania  wynosi 640 000
m2

.

Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³u-
gowe Doroty Kaliszewskiej z Kro-
toszyna zajmie siê dostaw¹ mate-
ria³ów biurowych i eksploatacyj-
nych do drukarek na potrzeby Urzê-
du Miejskiego w Krotoszynie 2009r.

Og³oszono przetarg na wykonywa-
nie remontów cz¹stkowych na-
wierzchni bitumicznych dróg na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
w 2009r. Zainteresowane udzia³em
w przetargu firmy mog¹ sk³adaæ
oferty w Urzêdzie Miejskim (pok.
63) do  18 marca br. , do godz.
10.30.

Głównym założeniem akcji
jest uporządkowanie problemu
wałęsających się, bezdomnych
psów. Mikroczipowa identyfika-
cja, która przypisze zwierzę do
właściciela, ułatwi ustalenie, czy
pies jest bezpański. Ułatwi też
odnajdywanie zgubionych pupi-
li.

Koszty czipowania w bieżącym
roku pokryje Urząd Miejski, na co
przewidziano w budżecie 50 tys.
złotych. Oznakowanie jednego psa

Od jakiegoś czasu, na terenie
Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłą-
taja, od strony podwórza można
zobaczyć przeszklony szyb windy
i krzątających się przy nim robot-
ników. Trwają prace wykończe-
niowe przy dobudowanym obiek-
cie. Zakończenie robót planowane
jest na koniec marca, tak więc już
w kwietniu osoby niepełnospraw-
ne i mające problemy z porusza-
niem się będą mogły załatwić spra-
wy w urzędzie bez konieczności po-
konywania schodów.

Wejście do windy znajduje się
na poziomie parkingu, przystanki
zaplanowano na każdej kondygna-

7 marca o godz. 10.00 w Or-
piszewie odbędzie się kolejne
Forum Postępu Rolniczego, po
raz dziewiąty organizowane w
naszej gminie. Pierwsze odbyło
się w Benicach w 1998 roku z
inicjatywy prezesa Gminnej
Spółdzielni SCh w Krotoszynie
Krzysztofa Ludwiczaka i zgro-
madziło wielu zainteresowa-
nych. Było to pierwsze takie spo-
tkanie rolników z gminy Kroto-
szyn.

Corocznie na Forum poru-
szane są aktualne tematy zwią-

Od 1 marca wzrasta opłata
za przedszkole. Podwyżka doty-
czy opłaty za przygotowanie po-
siłków.

Za przygotowanie śniadań
zapłacimy 2 zł więcej niż w ze-
szłym roku, czyli 30 zł, za obiad
- 3 zł więcej, czyli 60 zł, nato-
miast koszt przygotowania pod-
wieczorku wzrósł o 2 zł i wynie-

Urząd Miejski złożył w tym
roku trzy wnioski w konkursach na
dofinansowanie gminnych inwe-
stycji z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego.

Pierwszy z nich został złożony
19 lutego w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu i dotyczy uzbro-
jenia terenów inwestycyjnych kro-
toszyńskiej podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Inwestycyjnej. W
zakres zadania wchodzi budowa
sieci wodociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej wraz z prze-
pompownią oraz dwóch dróg do-
jazdowych. Wartość całego projek-
tu opiewa na ponad 5 mln 802 tys.
zł. Urząd ubiega się o dofinanso-
wanie w wysokości 65 procent
kosztów kwalifikowanych. Kon-
kurs ten jest dwustopniowy i w
czerwcu br. dowiemy się, czy wnio-
sek przeszedł do drugiego etapu
oceny.

23 lutego natomiast w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu pracownicy
Urzędu złożyli wniosek dotyczący
zagospodarowania wód opado-
wych na terenie miasta z uwzględ-
nieniem ochrony przeciwpowo-

Burmistrz Krotoszyna informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w urzêdzie miej-
skim wywieszona zosta³a  informacja
o przeznaczonym do oddania w najem
lokalu, po³o¿onym w Krotoszynie przy
ul. Ko³³¹taja 7. Wywieszono równie¿
wykaz przeznaczonych do sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowych pod budo-
wê gara¿y (wraz z  udzia³em w czê-
œciach wspólnych gruntu) po³o¿onych
w Krotoszynie przy ul. Rawickiej.

Z treœci¹ wykazów mo¿na zapo-
znaæ siê tak¿e na stronie internetowej
miasta www.krotoszyn.pl  w Biulety-
nie Informacji Publicznej - Zarz¹dze-
nia Burmistrza Krotoszyna nr 1191/
2009 z dn. 20.02.2009 r.; nr 1187/
2009 z dn. 17.02.2009 r.

Masz pytania do krotoszyń-
skich radnych należących do
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go? Będziesz mógł im je zadać
w każdą pierwszą środę miesią-
ca od godz. 19.00 do 20.00 na dy-
żurach w biurze PSL przy ulicy
Kobylińskiej w Krotoszynie.
Oprócz tego peeselowscy radni

Pies z czipem
W tym roku mieszkañcy Krotoszyna bêd¹ mogli
bezp³atnie oznakowaæ swoje psy elektronicz-
nym czipem.

kosztuje około 40 zł.
Urząd planuje roz-
poczęcie akcji w
marcu lub kwietniu
i kontynuowanie jej
w latach następ-
nych.
Zabieg nie jest dla

psa bardziej uciążli-
wy od rutynowej wi-
zyty u weterynarza.
Mikroczip umiesz-
cza się w szyi lub
między łopatkami.

Strażnik miejski oraz pracownik
schroniska przy pomocy specjal-
nych aparatów będzie mógł odczy-
tać informację zawartą w mikro-
czipie.

Posiadacze psów będą zgłasza-
li się do lecznicy weterynaryjnej z
dowodem tożsamości oraz doku-
mentami potwierdzającymi prawo
do zwierzęcia, np. z książeczką we-
terynaryjną. Szczegółowe informa-
cje o elektronicznej identyfikacji
psów zostaną opublikowane na
stronie miejskiej.                   (wiol)

Forum dla postêpowych
zane z rolnictwem, dotyczące
produkcji rolniczej, pozyskiwa-
nia środków unijnych itp. Do pro-
wadzenia wykładów zapraszani
są najlepsi specjaliści z polskich
instytucji oraz uczelni.

Tegoroczne Forum Postępu
Rolniczego jest organizowane
przez burmistrza Juliana Joksia,
GS Krotoszyn, grupy producenc-
kie Pro-Agro i Krot-Agro, od-
dział Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego oraz Pol-
skie Stronnictwo Ludowe.

(seblu)

Dro¿ej za przedszkole
sie teraz 30 zł.

Łączna opłata za dziecko
przebywające w przedszkolu co
najmniej 8 godzin i korzystające
z pełnego wyżywienia będzie wy-
nosiła miesięcznie 200 zł. Skła-
da się na to 120 zł opłaty stałej i
80 zł opłaty zmiennej - średnio
20 dni roboczych w miesiącu po
4 zł.                                        (mm)

PSL dy¿uruje
będą się spotykali z mieszkań-
cami naszej gminy na wsiach.
Czekają na nich 11 marca w Be-
nicach, 8 kwietnia w Biadkach,
13 maja w Lutogniewie i 10
czerwca w Kobiernie, za każdym
razem w tamtejszym budynku
szkolnym od 19.00 do 20.00.

(eliz)

Wind¹ w kwietniu
cji budynku.

Będzie to pierwsza w powiecie
krotoszyńskim winda zbudowana
na potrzeby niepełnosprawnych
petentów urzędów.

Przetarg na roboty budowlane
oraz dostawę i montaż dźwigu oso-
bowego dostosowanego do trans-
portu osób niepełnosprawnych wy-
grało Krotoszyńskie Przedsiębior-
stwo Budowlane Krodomex.
Przedmiotem zamówienia było
również sporządzenie dokumenta-
cji projektowej, którą jako podwy-
konawca opracowało Przedsiębior-
stwo Budowlano-Projektowe KLI-
MAS z Krotoszyna.                         (mm)

Wnioski z³o¿one
dziowej. Byłaby to duża inwestycja
obejmująca swoim zakresem regu-
lację cieku Jawnik z dopływami, o
łącznej długości ponad 16 km, prze-
budowę Jeziora Odrzykowskiego
oraz budowę dwóch polderów za-
lewowych. Wartość zadania wyce-
niono w projekcie na 23 mln 394 tys.
zł, Urząd Miejski występuje o dofi-
nansowanie w wysokości 70 pro-
cent kosztów kwalifikowanych.
Przewidywany termin rozstrzy-
gnięcia konkursu to 30 września br.

Złożony 26 lutego, również w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska, trzeci wniosek doty-
czy termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Jego realizacja
obejmuje docieplenie ścian ze-
wnętrznych i stropów obydwu bu-
dynków szkolnych, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej oraz
wymianę źródła ciepła wraz z prze-
budową instalacji c.o. Koszt całe-
go zadania wynosi 1 mln 642 tys.
zł, a dofinansowanie zaś może się-
gnąć 85 procent kosztów kwalifiko-
wanych. Jest to wniosek preselek-
cyjny. Przewidywany termin roz-
strzygnięcia pierwszego etapu kon-
kursu to 31 lipca br.                  (eliz)

fo
t.

 M
on

ik
a 

M
en

zf
el

d-
C

zu
ba

k 
(x

2)

Czy potrzebny jest nam numer
identyfikacji podatkowej, czyli NIP?
Rz¹d ostatnio zorientowa³ siê, ¿e jest
to numer zupe³nie niepotrzebny. I za-
uwa¿y³ to, o czym podatnicy wiedzieli
od dawna: ¿e urz¹d skarbowy mo¿e
ka¿dego zidentyfikowaæ za pomoc¹
samego PESEL-u.

Pomys³ likwidacji NIP-u pojawi³
siê dopiero po tym, jak z polskim fi-
skusem zacz¹³ siê rozliczaæ Jacek Ro-
stowski. Minister finansów, który ca³e
¿ycie spêdzi³ za granic¹, obj¹wszy
urz¹d, musia³ wyst¹piæ o PESEL i NIP.
Na w³asnej skórze przekona³ siê wte-
dy, ¿e NIP jest zbêdny.

Teraz wszystko zale¿y od tego, jak
szybko rz¹d upora siê z jego likwi-
dacj¹. Na razie projekt jest w uzgod-
nieniach miêdzyresortowych, a mo¿-
liwoœci likwidacji bada Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Jak dobrze pójdzie, to za kilka miesiê-
cy bêdziemy mogli swobodnie funk-
cjonowaæ bez NIP-u. Jak pójdzie tro-
chê wolniej, to zmiany wejd¹ w ¿ycie
na pocz¹tku 2010 r.      (Ÿród³o: RMF FM)

Informacja

Bez NIP-u
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W zawodach uczestniczyli sportowcy z Lublina, Strzelec Opolskich, Brzegu Dol-
nego, Zamościa, Szczecina, Gorzowa  Wlkp., Białegostoku, Legnicy, Pabianic, Wro-
cławia.  Nie zabrakło oczywiście krotoszyńskich sumoków z Towarzystwa Atletycz-
nego Rozum oraz reprezentantów kobylińskiego Samsona. Wyniki zawodów dostępne
na stronie Polskiego Zwiazku Sumo. Poniżej wyniki zawodników TAR i Samsona.

Walczyli sumocy

Kategoria juniorki

+ 70 kg
3. Natalia Talarczyk (TAR Krotoszyn)
4. Magdalena Kandzierska (Samson Kobylin)
55 kg
2. Martyna Radojewska (Samson Kobylin)
60 kg
3. Karolina Ratajczak (Samson Kobylin)
65 kg
1. Jagoda Jochaniak (Samson Kobylin)
3. Sylwia Pijaczyñska (Samson Kobylin)
70 kg
Aleksandra Trawiñska (Samson Kobylin)
Natalia Talarczyk (TAR Krotoszyn)

Kategoria juniorzy

100 kg
1. Kandzierski Mateusz (Samson Kobylin)
2. Sebastian Bernat (TAR Krotoszyn)
60 kg
2. Patryk Portasiak (TAR Krotoszyn)
3. Krzysztof Sfora (Samson Kobylin)
7. Eryk Gola (TAR Krotoszyn)
7. Patryk Konrady (TAR Krotoszyn)
9. Patryk Sfora (Samson Kobylin)
70 kg
1. Mateusz Konieczny (TAR Krotoszyn)
3. Kewin Rozum (TAR Krotoszyn)
5. Micha³ Blecha (TAR Krotoszyn)
7. Sfora patryk (Samson Kobylin)
9. Sebastian Sawarzyñski (Samson Kobylin)
9. Krzysztof Sfora (Samson Kobylin)
80 kg
1. Miko³aj Bernat (Samson Kobylin)
2. Mateusz Konieczny (TAR Krotoszyn)

Kategoria seniorzy

+115 kg
3. Stefan Klejewski (Samson Kobylin)
100 kg
3. Martin Alcer  (Samson Kobylin)
7. Sebastian Bernat (TAR Krotoszyn)

7. Mateusz Kandzierski (Samson Kobylin)
9. £ukasz Jarus (Samson  Kobylin)
115kg
2. Wojciech Poczta (TAR Krotoszyn)
3. Janusz Ceg³a (TAR Krotoszyn)
70 kg
2. Konieczny Mateusz (TAR Krotoszyn)
3. Sebastian Swarzyñski (Samson  Kobylin)
4. Dawid Spruta (Samson Kobylin)
85 kg
3. Marcin Zasieczny (TAR Krotoszyn)
3. Miko³aj Bernat (Samson Kobylin)
5. Artur Ció³ko (TAR Krotoszyn)
Open
2. Wojciech Poczta (TAR Krotoszyn)
3. Janusz Ceg³a (TAR Krotoszyn)
5. Stefan klejewski (Samson Kobylin)

Kategoria seniorki

+80 kg
4. Natalia Brzykcy (Samson Kobylin)
55 kg
4. Martyna Radojewska (Samson Kobylin)
65 kg
3. Jagoda Jochaniak (Samson Kobylin)
5. Karolina Ratajczak  (Samson Kobylin)
7. Sylwia Pijaczyñska (Samson Kobylin)
70 kg
3. Aleksandra Trawiñska (Samson Kobylin)
80 kg
2. Agnieszka Brzykcy (Samson Kobylin)
open
5. Agnieszka Brzykcy (Samson Kobylin)

W rankingu klubowym juniorów (na 11 klu-
bów) pierwsze miejsce zaj¹³ Samson Kby-
lin, krotoszyñski TAR by³  czwarty.
W rankingu klubowym seniorów (na 16 klu-
bów) pierwsza pozycje zajê³a Syrena Gnoj-
nica, TAR uplasowa³ sie na miejscu 8, Sam-
son na 10.

W niedzielê 22 lutego w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³
nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi odby³y siê zawody sumo:
Puchar Polski Seniorów i Seniorek oraz Ogólnopolski Tur-
niej Kwalifikacyjny Juniorów i Juniorek.
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Prawo udziału w finałach które w tym
roku odbyły się w dniach 13-15.02.2009
w Gostyniu uzyskało pięć najlepszych ze-
społów rozgrywek ligowych w Wielkopol-
sce. Walka toczyła się nie tylko o medale
mistrzostw Wielkopolski, ale także o pra-
wo do rywalizacji na szczeblu ćwierćfi-
nału Mistrzostw Polski, do których kwa-
lifikowały się dwa najlepsze zespoły w
województwie.

Krotoszynianie zaczęli bardzo dobrze
od wygranej z zespołem Progresu Wrze-
śnia 3-0 (25:17,25:16,25:17), następnego
dnia w takim samym stosunku pokonali

WYNIKI:

pi¹tek:
MUKS TORNADO KALISZ - UKS KANIASIATKA GOSTYÑ  1-3
UKS PIAST KROTOSZYN - KPS PROGRES WRZEŒNIA  3-0
UKS KANIASIATKA GOSTYÑ  - VKS JOKER PI£A 0-3

sobota:
MUKS TORNADO KALISZ - UKS PIAST KROTOSZYN  0-3
VKS JOKER PI£A - KPS PROGRES WRZEŒNIA  3-0
UKS KANIASIATKA GOSTYÑ  - UKS PIAST KROTOSZYN  3-1
KPS PROGRES WRZEŒNIA  - MUKS TORNADO KALISZ  1-3

niedziela:
VKS JOKER PI£A - UKS PIAST KROTOSZYN  3-1
KPS PROGRES WRZEŒNIA  - UKS KANIASIATKA GOSTYÑ  0-3
VKS JOKER PI£A - MUKS TORNADO KALISZ  3-0

Siatkarze Piasta medalistami
Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ kadetów Piasta Krotoszyn
w turnieju fina³owym Mistrzostw Wielkopolski.

kaliskie Tornado 3;0 (25:23,30:28,25:15).
W swoim kolejnym spotkaniu zmierzyli
się z gospodarzem zawodów zespołem
Kanisiatki Gostyń. Zespół z Gostynia nie-
siony dopingiem swoich kibiców okazał
się lepszy wygrywając 3:1 (27:25, 25:17,
21:25, 25:17).

W ostatnim pojedynku podopieczni
Tomasza Horyzy ulegli faworytowi tur-
nieju Jokerowi Piła 1:3 (27:25, 25:17,
21:25, 25:17). Po złoty medal sięgnęli mło-
dzi siatkarze Jokera Piła, srebro dla go-
spodarzy Kanisiatki Gostyń, brąz dla Pia-
sta Krotoszyn.                                      (rob)

Koñcowa kolejnoœæ:
1.VKS JOKER PI£A
2.UKS KANIASIATKA GOSTYÑ
3.UKS PIAST KROTOSZYN
4.MUKS TORNADO KALISZ
5.KPS PROGRES WRZEŒNIA

Sk³ad UKS Piast:
GRENDA BART£OMIEJ, PALUSZEK MI-
CHA£, KACZMAREK TOMASZ, £UCZAK
DANIEL, BLECHA PIOTR, BLECHA MA-
TEUSZ, MA£ECKI KRYSTIAN, KLONOW-
SKI BARTOSZ, KUBECZAK DOMINIK,
GOŒCINIAK SZYMON, ORZECHOWSKI
GRZEGORZ, TANAŒ MICHA£

Trener: Tomasz Horyza

Zapraszamy na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na  aktualne, doty-
cz¹ce naszej gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do redakcji. Czekamy na listy oraz e-maile podpisa-
ne imieniem i nazwiskiem. Na proœbê autora zachowamy dane personalne do wiadomoœci redakcji.
Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿-
liwoœci publikowane na ³amach IS  - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów nie zwracamy.

Nasz adres:

Informacje Samorz¹dowe, Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (62) 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl

Gdzie znajdziesz IS
Czasopismo jest dostarczane do domów za poœrednictwem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoœæ na-
k³adu - 6 000 egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do wszystkich. Osoby, które nie otrzyma³y Informacji
Samorz¹dowych, znajd¹ je w Urzêdzie Miejskim: w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w
Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoœci i Integracji Europejskiej (pok. 46). IS s¹ wyk³adane tak¿e w
holu Urzêdu Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz w Gminnym Centrum Informacji (budynek Bi-
blioteki).                                                                                                                                      (red.)
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