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,

27 maja przyby³a do Krotoszyna grupa kilkudziesiêciu mieszkañców Bucaku –
partnerskiego miasta w Turcji. Wziêli oni udzia³ w przygotowanym przez Towa-
rzystwo Wspó³pracy Polsko-Tureckiej Dniu Tureckim, na który z³o¿y³ siê fina³
konkursu wiedzy o Turcji, wystêpy tureckich i polskich zespo³ów tanecznych
oraz mecz pi³ki no¿nej Polska Turcja. Przedstawiciele Bucaku uczestniczyli tak¿e
w spotkaniu podsumowuj¹cym dotychczasow¹ wspó³pracy miêdzy naszymi
miastami oraz w forum gospodarczym. Pierwszy dzieñ wizyty goœcie z Turcji
spêdzili na wyjeŸdzie do Wroc³awia.                                                           (jakep)

Jubileusz ze sztandaremGoœcie z Bucaku
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22 maja 2009r. Gimna-
zjum nr 4 im. Henryka Sien-
kiewicza w Krotoszynie
świętowało jubileusz 10-le-
cia powstania. Była to oka-
zja do nadania szkole sztan-
daru, który po poświęceniu
podczas mszy św. został
przekazany na dziedzińcu
szkolnym z rąk rodziców i
nauczycieli uczniom Gimna-
zjum.

Pierwszy poczet tworzy-
li tegoroczni laureaci i fina-
liści olimpiad przedmioto-
wych. Społeczność szkolna
oraz przybyli goście mieli
okazję obejrzeć spektakl ju-
bileuszowy prezentujący
twórczość Henryka Sienkie-
wicza, patrona szkoły, przy-
gotowany z wykorzysta-

niem osiągnięć nowoczesnej
technologii informatycznej.
Uroczystość zakończyła się

tradycyjnym poczęstunkiem
w wystylizowanej na ludową
chatę świetlicy szkolnej.   (g4)

Wypadaj¹cy w maju Tydzieñ Bibliotek
pozwoli³ mieszkañcom Krotoszyna spoj-
rzeæ inaczej na rolê ksi¹¿nicy w naszym
mieœcie. Na zdjêciu Zespó³ Tañca Ludo-
wego  „Krotoszanie”podczas wystêpu z
okazji Dnia Bibliotekarza (czyt. s. 4).
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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   19  00

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

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

W dniach od 1 do 5 czerwca w
Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-
blicznej - VIII Ogólnopolski Ty-
dzieñ Czytania Dzieciom.
1 czerwca dzieciom czytaj¹ w³a-
dze samorz¹dowe (od. 10.00 do
11.00), 2 czerwca - Stowarzysze-
nie „Zawsze Aktywni” i harcerze
(od 10.00 do 11.00), 3 czerwca -
rycerze z Bractwa Rycerskiego
Ziemi Kaliskiej (od 16.00 do
17.00), 4 czerwca - motocykliœci,
stra¿acy i policjanci (od 10.00
do11.00), 5 czerwca - leœnicy
(spotkanie wyjazdowe od 10.00
do 12.00). Wiêcej informacji za-
interesowani mog¹ uzyskaæ w
bibliotece - tel. 062 725 27 83.

Krotoszyñski Oœrodek Kultury za-
prasza na 6 Ogólnopolski Festi-
wal Kultur Chrzeœcijañskich „Po-
zytywne Wibracje”. Festiwal od-
bêdzie siê w dniach od 19 do 21
czerwca na placu przy Muzeum.

Muzeum Regionalne proponuje
obejrzenie wystawy plenerowej
„Tu zasz³a zmiana... Widoki Kro-
toszyna na pocztówkach z XIX/XX
w. i wspó³czesnych fotografiach”.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 30
czerwca.

Do 15 sierpnia zaœ w muzeum
prezentowana bêdzie wspó³cze-
sna rzeŸba ludowa Ziemi Kroto-
szyñskiej „Œwiat w drewnie zaklê-
ty”

7,8 sierpnia  - Krotoszyn Folk Fe-
stiwal 2009.

Mój dzielnicowy
- W pracy dzielnicowego wa¿ny jest kontakt
z ludŸmi. Odpowiednie podejœcie i prowa-
dzenie rozmowy sprawiaj¹, ¿e kontakt staje
siê ³atwiejszy - mówi dzielnicowy S³awomir
Tomza, opiekun dzielnicy nr 3

Dzielnicowy
m³. asp. S³awomir Tomza
wiek: 34 lata
¿ona: Justyna
dzieci: 4-letni syn Krystian
hobby: motoryzacja, p³ywanie, muzy-
ka, akwarystyka.

Dzielnica nr 3 obejmuje ulice: Agre-
stowa, Akacjowa, Boya-¯eleñskiego,
Che³moñskiego, Ch³apowskiego, Cho-
pina, Czereœniowa, Dworcowa, Dwo-
rzec PKP, Dworzec PKS, Fabryczna,
Ga³eckiego, Gronowa, Grudzielskiego,
Jagie³³y, Jarzêbinowa, Jab³oniowa,
Jod³owa, Krotoskiego, Kossaka, Kar-
³owicza, Kolberga, Kurpiñskego, Ka-
rowa, Kopieczki, £anowa, Morelowa,
Matejki, Moniuszki, Miodowa, Mada-
liñskiego, Malinowa, Nabzdyka, Ogro-
dowa, Osadnicza, Owocowa, Porzecz-
kowa, Pawia, Pó³wiejska, Poziomko-
wa, Ptasia, Paderewskiego, Ratajs,
Rybia, Rozdra¿ewskich, Sadowa,
Spokojna., Wita Stwosza, Samulskie-
go, Œciegiennego, Szymanowskiego,
Szosa Benicka, Towarowa, Urbanowi-
cza, Umiñskiego, Wojciechowskiego,
Wyspiañskiego, Wieniawskiego,
Wierzbiêty, ¯urawia, ¯abia.
Kontakt z dzielnicowym - tel. 725-52-
43,  w komendzie - pokój nr 112.

fo
t.

  
M

on
ik

a 
M

en
zf

el
d-

C
zu

ba
k

Ojciec by³ ¿o³nierzem zawodo-
wym, wujek by³ policjantem, nietrud-
no siê wiêc dziwiæ, ¿e pana S³awka
równie¿ ci¹gnê³o do munduru. Nie
wzbrania³ siê przed wojskiem. S³u¿-
bê odby³ w stra¿y granicznej w Lu-
baniu Œl¹skim. Pojawi³a siê szansa
zwi¹zania swojego ¿ycia zawodowe-
go ze s³u¿b¹ graniczn¹ na sta³e, ale
odmówi³, bo ju¿ wtedy myœla³ o pra-
cy w policji.

Policyjn¹ s³u¿bê rozpocz¹³ w
1999 r. w oddzia³ach prewencji po-
znañskiej komendy. Potem przeniós³
siê do Krotoszyna, przepracowa³ pó³
roku w patrolu, w 2002 r. zosta³ dziel-
nicowym, pod opiekê oddano mu
dzielnicê nr 3, w której sk³ad wchodz¹
Parcelki oraz osiedle przy ul. Fabrycz-
nej.

- Pocz¹tkowo by³o mi ciê¿ko,
mieszkañcy z dystansem podchodzili
do nowego dzielnicowego - uœmie-
cha siê pan S³awek - Z czasem jed-
nak wspó³praca zaczê³a uk³adaæ nam
siê bardzo dobrze. Mieszkañcy sami
zagaduj¹, zapraszaj¹ do domu. Dziel-
nicowy bywa na zebraniach osiedlo-
wych, co niejednokrotnie okazuje siê
bardzo cennym Ÿród³em informacji.
Dobrze uk³adaj¹ mu siê te¿ kontakty
z dyrekcj¹ i pedagogiem szkolnym w
Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi. - Je¿eli dzieje siê coœ
niepokoj¹cego, staram siê  dotrzeæ
na rozmowê jeszcze tego samego lub
nastêpnego dnia, ¿eby za³atwiæ
wszystko na bie¿¹co - mówi aspirant.

Dzielnicowy sam planuje sobie
dzieñ pracy, bo sam wie najlepiej, co
ma do zrobienia w dzielnicy. Nieste-
ty, nie zawsze udaje siê zrealizowaæ
wszystkie zadania, bo czasem oka-
zuje siê, ¿e trzeba wzi¹æ udzia³ w kon-
woju, pojechaæ na interwencjê albo
porozmawiaæ z petentem. - Nie zda-
rza siê, aby cz³owiek przychodzi³  do
pracy i siê nudzi³. Pracy jest du¿o, a
do tego jeszcze ca³a masa dokumen-
tów, które trzeba wype³niæ.

W dzielnicy przeprowadza wy-
wiady  œrodowiskowe dla s¹du, pro-
kuratury, komornika, czasem zbiera
informacje od œwiadków jakiegoœ
zdarzenia. Odwiedza nieletnich zagro-
¿onych demoralizacj¹,  zagl¹da do
rodzin, w których pojawi³ siê proble-
my przemocy. G³ównym problemem
w dzielnicy wed³ug aspiranta Tomzy
s¹  problemy rodzinne i kradzie¿e z
samochodów na parkingach.

Niepokoj¹ce jest to, ¿e zwiêksza
siê liczba interwencji domowych.
Przyczyn¹ awantur  jest przede
wszystkim trudna sytuacja na rynku
pracy, bezrobocie i brak pieniêdzy.
Rodz¹ siê wzajemne pretensje, poja-
wia siê alkohol. - Wype³niam coraz
wiêcej wniosków o objêcie leczeniem
odwykowym i s¹ to osoby nowe, któ-
re wczeœniej nie mia³y problemów z
alkoholem. Problemem jest d³ugi
czas oczekiwania na miejsce w
oœrodku odwykowym. Zanim taka
osoba zacznie siê leczyæ, nadal za-
k³óca spokój rodzinny i nic siê nie da
zrobiæ.  Pozostaj¹ czêstsze wizyty

dzielnicowego w tych domach.

Dzielnicowy zagl¹da  te¿ na dwo-
rzec kolejowy. W tym rejonie zdarzaj¹
siê kradzie¿e z³omu, k³opotliwi s¹ te¿
graficiarze, którzy nie szczêdz¹ spreju
kolejowym wagonom. Koniecznoœci¹
okazuj¹ siê równie¿ wieczorne wizyty
na placach zabaw. Starsi nastolatko-
wie przestali przesiadywaæ tam do
póŸna. Skoñczy³y siê ha³asy, œmiece-
nie i niszczenie urz¹dzeñ.

Wieczorne patrole policyjne przy-
da³y siê równie¿ na dzia³kach. Wan-
dale i amatorzy cudzej w³asnoœci prze-
stali nêkaæ dzia³kowiczów.

Brak monotonii w pracy dzielni-
cowego panu S³awkowi podoba siê
najbardziej. Ka¿dy dzieñ jest inny, przy-
nosi nowe doœwiadczenia. Jedyne, na
co narzeka policjant, to nawa³ pracy
biurowej. Wype³nianie dokumentów
po zdarzeniach i interwencjach zabie-
ra zbyt du¿o czasu. Za najtrudniejsze
uwa¿a sytuacje, w których ma  do czy-
nienia ze  skrzywdzonymi dzieæmi. - Z
tym nie mo¿na siê pogodziæ - mówi.

Monika Menzfeld-Czubak

Urz¹d Miejski w  Krotoszynie przy
wspó³udziale Krotoszyñskiego Towa-
rzystwa Wspó³pracy Polsko-Tureckiej
by³ organizatorem dwóch konkursów
nawi¹zuj¹cych do wspó³pracy Miasta
i Gminy Krotoszyn z partnerskim mia-
stem Bucak w Turcji.
Do konkursu plastycznego zaproszo-
no uczniów klas IV-VI szkó³ podsta-
wowych, do literackiego - gimnazjali-
stów.

W maju komisje konkursowe po-
wo³ane przez burmistrza Krotoszyna
rozstrzygnê³y oba konkursy. Konkurs
plastyczny „Turcja w krajobrazach”. Na
konkurs wp³ynê³o 26 prac.

Nagrodzeni: Stanis³aw Bzdêga,
klasa V SP 4; Paulina Witkowska, kla-
sa IV SP Œwinków; Aleksandra Zwierz,
klasa V SP Biadki.

Wyró¿nieni: Paulina Marek, klasa
IV SP w Zespole Szkó³ w Benicach;
Sandra Koniarek, klasa V SP w Zespole
Szkó³ w  Chwaliszewie.

Sk³ad jury: Beata Ulbrych (KOK),
Kazimierz Ratajczyk (KTWPT), Arleta
Chrobot (UM).

Konkurs literacki „Turcja w moich
oczach”. Na konkurs wp³ynê³o 7 prac
pisemnych.
I miejsce - Bogna Buta, Gimn. nr 2
II miejsce – Patrycja Przywarta, Gimn.
nr 2
III miejsce – Kinga Kierzkowska, Gim-
nazjum w Zespole Szkó³ w Orpiszewie
IV miejsce
– Bernadeta Szlachta, Gimnazjum w
Zespole Szkó³ w Orpiszewie
V miejsce – Maria Ratajek, Gimnazjum
nr 2
VI miejsce – Aleksandra Chmielarz,
Gimnazjum nr 2
VII miejsce – Kacper Czuszke, Gimna-
zjum nr 2.

Prace ocenia³o jury w sk³adzie:
Alicja Grzywaczewska (Zespó³ Szkó³ w
Chwaliszewie), Emilia Patalas-Poœled-
nicka (KTWPT), Agata Kajewska
(KTWPT). Wrêczenie nagród odby³o siê
29 maja podczas obchodów Dnia Tu-
reckiego zorganizowanego przez Kro-
toszyñskie Towarzystwo Wspó³pracy
Polsko-Tureckiej w ZSP nr 3.          (eliz)

Turcja w konkursach

16 maja podczas festynu Szko³y
Podstawowej nr 8 w Krotoszynie od-
by³a siê kolejna, szósta ju¿ edycja kon-
kursu Maraton w Rozwi¹zywaniu Za-
dañ Matematycznych. W zawodach, w
których uczniowie przez  trzy godziny
rozwi¹zywali zadania i ³amig³ówki ma-
tematyczne, wziê³y udzia³ trzyosobo-
we dru¿yny szóstoklasistów z siedmiu

Matematyczni maratoñczycy

szkó³ Miasta i Gminy Krotoszyn. Bez-
konkurencyjni okazali siê uczniowie ze
Szko³y Podstawowej nr 4, którzy roz-
wi¹zali prawid³owo najwiêksz¹ iloœæ
zadañ. II miejsce przypad³o w udziale
dru¿ynie ze SP nr 8, a III ze SP nr 1.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziêkujemy i zapraszamy za rok.

(masr)

Kilkadziesi¹t osób uczestniczy³o w
wernisa¿u wystawy „Wspó³czesna
rzeŸba ludowa ziemi krotoszyñskiej”,
który odby³ siê w Muzeum Regional-
nym w Krotoszynie 18 maja.  Na wy-
stawie pokazano blisko 120 prac z mu-
zealnej kolekcji tworzonej od pocz¹t-
ku lat 70. XX wieku. S¹ to rzeŸby, p³a-
skorzeŸby i kompozycje rzeŸbiarskie
Ludwika Bielickiego z Borzêcic, W³a-
dys³awa i Józefa Rybów z Kobierna,
Kazimierza Fr¹ckowiaka z Brzozy oraz
rzeŸbiarzy krotoszyñskich: Mieczys³a-
wa Krzy¿añskiego, Romana Stawowe-
go i Aureliusza Paszka. Goœciem wer-
nisa¿u by³a Anna Jab³oñska-Wa¿ny,
kustosz dzia³u etnograficznego Mu-
zeum Okrêgowego Ziemi Kaliskiej,
która wyg³osi³a prelekcjê na temat
dawnej i wspó³czesnej rzeŸby ludowej.
W czêœci artystycznej kapela „Kroto-
szanie”, prowadzona przez Grzegorza
Polañskiego, zagra³a i zaœpiewa³a wi¹-
zankê krotoszyñskich melodii i piose-
nek ludowych. Wystawa bêdzie czyn-
na do 15 sierpnia br.                 (helka)

RzeŸba w muzeum
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W maju br. zosta³y podpisane umowy z leka-
rzami weterynarii na czipowanie psów, czyli
wszczepianie mikroprocesora w szyjê psa po
lewej stronie.

Akcja elektronicznej identyfikacji psów będzie trwała do 14
grudnia. Do tego czasu właściciele czworonogów, zameldowani
na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, mogą zgłaszać się do niżej
wymienionych lecznic weterynaryjnych z dowodem tożsamości
oraz dokumentem zwierzęcia, metryką, ewentualnie rodowodem
lub aktualną książeczką szczepień. Istnieje możliwość telefonicz-
nego umówienia wizyty.

Właściciele psów już zaczipowanych mogą się natomiast zgła-
szać do wymienionych gabinetów, gdzie bezpłatnie wprowadzo-
ne zostaną dane o ich czworonogu do bazy danych systemu IN-
DEXEL. W bieżącym roku koszty akcji w całości poniesie Urząd
Miejski w Krotoszynie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej, w 2011 roku obowiązek elektro-
nicznej identyfikacji psów będzie ciążył na każdym właścicielu
psa.

Adresy gabinetów weterynaryjnych, numery telefonów i go-
dziny przyjęć  są także opublikowane na stronie internetowej
Krotoszyna  www.krotoszyn.pl

Gabinety z umowami

Gabinet Weterynaryjny „VETINA”, Patrycja Polcyn, ul. Piastow-
ska 30, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 08 46, 606 534 983, pon. –
pt. 8 00 – 18 00 , sob. 8 00 – 12 00 .

Usługi Weterynaryjne „GALLIVET”, Karol Wlazły, ul.
Grudzielskiego 32, 63-700 Krotoszyn, tel. 606 467 759, 728 458
669, pon. – pt. 9 00 – 12 00 i 16 00 – 19 00 .

Prywatna Praktyka Weterynaryjna, Elżbieta Krzyśków, ul. Zdu-
nowska 191, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 68 37, 662 263 213,
pon. – pt. 9 00 – 12 00 i 15 00 – 17 00 .

Prywatna Praktyka Weterynaryjna, Tomasz Grzelski, ul. Bukówko
19, 63-700 Krotoszyn, tel. 603 136 839, pon. – pt. 1900 – 2100 .   (wiol)

Ekonomia społeczna to roz-
maite działania zmierzające do
uaktywnienia osób biernych spo-
łecznie lub zwiększenia ich ak-
tywności. Zajmuje się ona także

Ponad 2,5 mln złotych może uzy-
skać gmina Krotoszyn na realiza-
cję zadań edukacyjnych i społecz-
nych z funduszy europejskich. W
pierwszym kwartale br.  złożono   w
sumie cztery wnioski o dofinanso-
wanie do Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Wszystkie przeszły
pozytywnie ocenę formalną i cze-
kają na ocenę merytoryczną.

Wszystkie projekty powstały w
wyniku współpracy Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych z  Biu-
rem Projektowym Centrum Koordy-
nacyjno-Informacyjnym (CKI).

Najwięcej pieniędzy, bo aż 966
373 zł Krotoszyn może uzyskać na
stworzenie Krotoszyńskiej Akade-
mii Młodych Talentów, mającej na
celu wyłonienie i wsparcie zdolnej
młodzieży z naszej gminy. W ra-
mach projektu zorganizowane zo-
staną dodatkowe, atrakcyjne zaję-
cia dla ponad czterystu uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich. Dzięki zakupowi no-
woczesnych pomocy naukowych,
mikroskopów i modeli uczestnicy
będą mogli wykorzystać w prakty-
ce zdobytą wiedzę. Młody potencjał
intelektualny Krotoszyna wesprą
także wykładowcy akademiccy i
zorganizowane wyjazdy na uczelnie
wyższe w Poznaniu.

557 273 zł  - tyle można uzyskać
na przeprowadzenie zajęć wyrów-
nawczych w ramach projektu
„Równe szanse w edukacji dla kro-
toszyńskiej generacji”. W sześciu
wiejskich szkołach podstawowych
i gimnazjach dodatkowymi zajęcia-
mi objętych zostanie ponad 350
uczniów. Projekt zakłada również
doposażenie szkół, co w przypadku
mniejszych placówek jest bardzo

Jeszcze do 15 czerwca rolnicy mog¹ sk³adaæ
wnioski o dop³atê za zu¿yty do siewu mate-
ria³ kategorii elitarny lub kwalifikowany. Agen-
cja Rynku Rolnego poinformowa³a Urz¹d
Miejski, ¿e do po³owy czerwca rolnicy mog¹
siê ubiegaæ o dop³aty za zasiewy przeprowa-
dzone z wykorzystaniem wysokiej jakoœci ma-
teria³u. Dop³aty maj¹ charakter pomocy de
minimis i dotycz¹ nastêpuj¹cych zasiewów i
zasadzeñ:
- zbó¿ ozimych wysianych od 1 lipca do 30
listopada 2008 r.
- zbó¿ jarych wysianych w 2009 r.
- mieszanek zbo¿owych roœlin zbo¿owych
objêtych systemem dop³at
- mieszanek pastewnych gatunków objêtych
systemem dop³at, z wy³¹czeniem siewnego
ziemniaka,
- roœlin str¹czkowych wysianych w 2009 r.
- ziemniaków wysadzonych w 2009 r.

Dop³ata do ka¿dego hektara obsianych
powy¿szym materia³em gruntów wynosi 100
z³ - w przypadku zbó¿, 160 z³ - za roœliny
str¹czkowe, i 500 z³ - za ziemniaki.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do Oddzia³u Te-
renowego Agencji Rynku Rolnego, ul Marce-
liñska 90, 60 - 432 - Poznañ. Tel. 061 - 854
04 76, 061 - 854 04 97.                                        (eliz)

Zapraszamy  do gabinetuCzekaj¹ na ocenê
ważne.

Kolejne dwa projekty o łącznej
wartości 100 000 zł  zostały złożone
do działań 7.3 i 9.5 PO KL i mają
wspólny cel - stworzenie Interneto-
wej Platformy Sołeckiej dla wszyst-
kich sołectw gminy. W ramach por-
talu sołtysi, organizacje wiejskie i
każdy mieszkaniec gminy będzie
mógł nieodpłatnie zamieszczać in-
formacje, komunikaty, zawiadomie-
nia czy  np. zdjęcia z wydarzeń i uro-
czystości. Dzięki współpracy z Klu-
bem Pracy w Krotoszynie portal
będzie również pomagał w łączeniu
pracodawców i potencjalnych pra-
cowników, potrzebnych zwłaszcza
do prac sezonowych.

Gmina Krotoszyn jest również
partnerem projektu, który zakłada
stworzenie Młodzieżowej Poradni
Środowiskowej.  Autorem projektu
jest Stowarzyszenie „Twoja Alter-
natywa”. Wartość całego projektu
wynosi ponad 900 000 zł

Warto zaznaczyć, że dzięki wzo-
rowej współpracy z CKI, którego
funkcjonowanie jest możliwe dzię-
ki dotacji przyznanej przez burmi-
strza w otwartym konkursie ofert,
gmina Krotoszyn i organizacje po-
zarządowe coraz skuteczniej i ak-
tywniej ubiegają się o środki ze-
wnętrzne. W pierwszym kwartale
br. pięć lokalnych stowarzyszeń zło-
żyło wnioski do Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na kwotę około 200
000 zł. Wszystkie przeszły ocenę for-
malną i czekają na rozstrzygnięcie
na początku czerwca. Jeśli im się
powiedzie,  do Krotoszyna trafi ko-
lejna pula pieniędzy. Biorąc pod
uwagę zaawansowane prace  nad
kolejnymi projektami - z pewnością
nie ostatnia.                              (aga)

Radio i ekonomia
16 maja przedstawiciele stowarzyszenia Razem
dla Siebie oraz radia Merkury wraz z burmi-
strzem Krotoszyna zaprosili do Krotoszyñskiej
Biblioteki Publicznej mieszkañców zaintereso-
wanych ekonomi¹ spo³eczn¹.

Wnioskuj
o dop³atê

Gmina og³osi³a przetarg na budowê
kompleksu boisk przy Zespole Szkó³
nr 3 w Krotoszynie w ramach progra-
mu MOJE BOISKO ORLIK 2012. Za-
mówienie obejmuje miêdzy innymi
budowê: boiska do pi³ki no¿nej o wy-
miarach 30,0 m x 62,0m o pow. ca³-
kowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0
m) oraz  boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 19,1 x 32,1 m o po-
wierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1
x 28,1 m), budowê pomieszczenia sa-
nitarno-szatniowego. Zainteresowane
realizacj¹ zadania firmy mog¹ sk³adaæ
oferty do 5 czerwca do  godz. 10.30
w Urzêdzie Miejskim - pok. 63.

Tego samego dnia, o godz. 11.30 up³y-
wa termin sk³adania ofert
na przetarg dot. przebudowy ulic Spo-
kojnej, Krótkiej oraz odcinka ul. Rze-
mieslniczej w Gorzupi.

9 czerwca jest ostatnim dniem przyj-
mowania ofert od firm zainteresowa-
nych udzia³em w przetargu na moder-
nizacjê nawierzchni i chodników na
terenie miasta Krotoszyna. Zakres ro-
bót  obejmuje: modernizacjê chodni-
ka i wjazdów na ul. Libelta w Kroto-
szynie ( od ul. Lelewela do ul. Sowiñ-
skiego - strona lewa); przebudowê
chodników przy promenadzie i placu
Kardyna³a Wyszyñskiego w Krotoszy-
nie; przebudowê chodnika i wjazdów
na ul. Krotoskiego w Krotoszynie (od
ul. Wojciechowskiego do ul. Jagie³³y -
strona lewa); przebudowê chodnika i
wjazdów na ul. S³owackiego w Kroto-
szynie (od ul. Kopernika do ul. £uka-
siewicza - strona lewa); przebudowê
chodnika i wjazdów na ul. Sowiñskie-
go (od Raszkowskiej do ul. Libelta -
strona prawa); przebudowê drogi we-
wnêtrznej w osiedlu przy ul. Przemy-
s³owej w Krotoszynie (blok nr
11,13,17).

Og³oszono równie¿ przetarg na pro-
jekt kompleksowego systemu moni-
toringu wizyjnego wraz z wykonaniem
I etapu prac, na terenie Krotoszyna i
KoŸmina Wlkp.

Wiêcej informacji na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej UM w Kro-
toszynie - www.krotoszyn.bip.net.pl

promocją etyki gospodarczej,
czyli przedsiębiorczości, która
uwzględnia nie tylko zysk finan-
sowy, ale również pozytywne
skutki dla wspólnoty lokalnej.

Zaproszeni prelegenci: Barbara
Sadowska z fundacji Barka,
oraz Waldemar Hyla ze stowa-
rzyszenia Etap przedstawiali
przykłady pozytywnych rozwią-
zań z tej dziedziny, stosowane
w naszym kraju oraz poza jego
granicami. Są to m.in. spółdziel-
nie socjalne tworzone przez
osoby zagrożone wykluczeniem
ze społeczeństwa. Dobrym przy-
kładem są także różne inicjaty-
wy środowisk lokalnych, które
wyzwalają aktywność miesz-

kańców. Prelegenci przedstawili
także uwarunkowania prawne
takiej działalności oraz możli-
wości pozyskania na nią unijne-
go dofinansowania.

Spotkanie było połączone z
festynem radia Merkury, pod-
czas którego w konkursach dla
publiczności propagowano wie-
dzę o ekonomii społecznej. Cała
impreza była ostatnim ze spo-
tkań z cyklu Razem dla Siebie,
prowadzonym przez radio Mer-
kury.                                         (eliz)
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Przyby³ych powita³ wiceburmistrz Ryszard Czuszke.
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11 maja - spotkanie dla dzie-
ci „Biblioteka Czyta Dzieciom”.
Uczestnicy obejrzeli przedsta-
wienie pt. Paleta barw, Chory

kotek, Wagary przygotowane
przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3  pod kierunkiem nauczy-
cielek: Katarzyny Bilińskiej, Ane-
ty Nadstawskiej oraz Ilony
Skrzypczak. Wysłuchały też
wierszy, bajek oraz opowiadań w
wykonaniu bibliotekarek: Beaty
Waleńskiej i Marleny Nabzdyk
oraz wzięły udział w konkursach

i zagadkach. Po południu odby-
ło się spotkanie z dr. Jackiem
Kępą, który opowiadał o życiu i
twórczości Tomasza Manna.
Podczas spotkania najwierniej-
si czytelnicy biblioteki zostali
uhonorowani tytułem Honoro-
wego Czytelnika - dyrektor Ewa
Bukowska wręczyła im dyplomy
oraz książki pana Jacka. 12
maja można było uzyskać w bi-
bliotece różnego rodzaju pora-
dy. Na odwiedzających czekały:
fryzjerka, kosmetyczki, fachow-

W niedzielê 25 maja 2009 roku w Zb¹-
szyniu odby³ siê fina³ Mistrzostw Wielko-
polski w mini-siatkówce ch³opców. W se-
zonie 2008/2009 do rozgrywek w roczni-
ku 1997 przyst¹pi³o dwadzieœcia osiem
zespo³ów. Krotoszynianie pomyœlnie prze-
szli kolejne etapy rozgrywek. Do zb¹szyñ-
skiej hali zjechali zawodnicy z trzynastu
klubów Wielkopolski. W sumie blisko 120
uczestników. Ju¿ przed turniejem zespó³
z Krotoszyna który przed miesi¹cem
siêgn¹³ po tytu³ Mistrza Wielkopolski Szkó³
Podstawowych zaliczany by³ do absolut-
nych faworytów zawodów i nie zawiód³.
Nasi ch³opcy mieli przewagê w ka¿dym
elemencie siatkarskiego rzemios³a, a ak-
cje zakoñczone dynamicznym atakiem ro-
bi³y du¿e wra¿enie na rywalach i obser-
watorach turnieju.

Zwyciêstwo na etapie wojewódzkim
oznacza awans do fina³u Mistrzostw Pol-

ski, który odbêdzie siê w Zabrzu w dniach
25-27.09.2009. Turniej ten towarzyszy
Mistrzostwom Europy w siatkówce Ko-
biet.

W kategorii rocznika 1997 bardzo
dobrze zaprezentowa³ siê inny krotoszyñ-
ski klub- Polon. Podopieczni Macieja Par-
czyñskiego pewnie awansowali do fina-
³owej czwórki, jednak w walce o medale
zabrak³o doœwiadczenia i si³.

W Zb¹szyñskim finale wyst¹pi³ jesz-
cze jeden zespó³ Piasta- rocznik 1996
(czwórki). Ch³opcy mieli równie¿ szanse
medalowe, lecz w decyduj¹cych o koñ-
cowym wyniku fragmentach meczy bra-
kowa³o skutecznoœci i odpornoœci psy-
chicznej. Ostatecznie Piast w tej katego-
rii zakoñczy³ rywalizacjê na siódmym
miejscu w Wielkopolsce.

Tegoroczne zawody mini-siatkówki
nale¿¹ do ogólnopolskiego projektu „Kin-

cy od ziołolecznictwa oraz
przedstawicielki firm Avon,  Ori-
flame, Tupperware i Betterware.
Wszyscy oni udzielali informacji
na temat życia codziennego oraz
pielęgnacji ciała i włosów. Nie-
którzy odwiedzający skorzysta-
li na miejscu z bezpłatnych usług
fryzjerskich i kosmetycznych.
13 maja - wycieczka po Krotoszy-
nie z przewodnikami, którzy za-
prezentowali uczestnikom pięk-
ne zakątki naszego miasta oraz
opowiedzieli ciekawe historie o
zabytkach.

14 maja grupa dzieci wybra-
ła się na zwiedzanie miasta z
przewodnikiem Mariuszem Kar-
bowiakiem. Obejrzeli Krotoszan-
kę, kościół św. Piotra i Pawła, ra-
tusz i pałac Gałeckich.

15 maja - spotkanie z okazji
Dnia Bibliotekarza. W progra-
mie: wykład „Współczesne ten-
dencje w działalności bibliotek”
prof. dr. hab. Mariana Walczaka,
dziekana Wydziału Artystyczno
- Pedagogicznego w Kaliszu; wy-
stęp Zespołu Tańca Ludowego
„Krotoszanie”; piosenki mło-
dzieży z I LO.                       (kbp)

8 medali zdobyli p³ywacy  z krotoszyñskiego Klubu Sportowego Krotosz na za-
wodach p³ywackich z okazji 40-lecia Szko³y Podstawowej nr 29 w Poznaniu.  15
maja na basenie KS Poznania Poznañ odby³y siê jubileuszowe zawody p³ywac-
kie. Goœciem honorowym by³ wiceprezes Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego Woj-
ciech Nazarko. W zawodach uczniowie szkó³ podstawowych oraz gimnazjum
œcigali siê na dystansach od 50 do 100 metrów stylem klasycznym, grzbieto-
wym, motylkowym i dowolnym. Z zaproszenia na zawody skorzystali zawodnicy
KS Krotosz, by w ten sposób skonfrontowaæ swoje umiejêtnoœci z p³ywakami z
klubów: Warty Poznañ, UKS Jedynka Poznañ, UKS Wilczki Poznañ, Fregata
Swimming Poznañ, UKS Grot Kozieg³owy, Delfin Kozieg³owy oraz Poznania Po-
znañ. W rywalizacji z najlepszymi zawodnikami Poznania p³ywacy Krotosza za-
prezentowali siê bardzo dobrze, zdobywaj¹c 8 medali.                                                   (krot)

Muzeum Regionalne im. H. £awniczaka w Krotoszynie zaprasza do wspó³pracy
firmy, które s¹ zainteresowane promocj¹ i reklam¹ swojej dzia³alnoœci i produktów
podczas widowiska historycznego „Œwiêto 56. Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej”, które
odbêdzie siê w dniach 5-6 wrzeœnia 2009 roku (sobota - niedziela) w Muzeum Regio-
nalnym oraz na B³oniu.

W ramach sponsoringu organizator proponuje:

1. Mo¿liwoœæ zamieszczenia baneru reklamowego podczas imprezy na rusztowaniu
w miejscu realizacji widowiska.
2. Umieszczenie logo sponsora - reklamodawcy na afiszach widowiska: „Œwiêto 56.
Pu³ku Piechoty Wlkp.”
3. Umieszczenie logo sponsora - reklamodawcy na stronie internetowej imprezy.
4. Umieszczenie przed i po imprezie informacji o sponsorze w gazetach lokalnych.
5. Ponadto komentator/spiker widowiska wielokrotnie bêdzie wymienia³ sponso-
rów podczas trwania imprezy.

Muzeum zwraca siê równie¿ do firm z propozycj¹ sk³adania ofert na wy³¹cznoœæ
dotycz¹c¹ kompleksowej obs³ugi handlowej (napoje ch³odz¹ce, piwo, gastronomia).
W ofercie nale¿y przedstawiæ zakres obs³ugi handlowej i proponowan¹ wysokoœæ op³aty
za uzyskanie wy³¹cznoœci. Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie, Ma³y Rynek 1, 63-700 Krotoszyn, do 20 czerwca br. do godz. 12.00.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: Muzeum Regionalne im. H. £aw-
niczaka w Krotoszynie; Ma³y Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
tel.: (062) 722-61-47; e-mail: muzeum@krotoszyn.pl

Organizator imprezy: Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka w Kroto-
szynie. Wspó³organizatorzy: Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”; Grupa
Rekonstrukcji Historycznej – Ostrów Wlkp.; Urz¹d Miejski w Krotoszynie; Krotoszyñ-
ski Oœrodek Kultury; Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszynie; Hufiec ZHP w Kroto-
szynie; Krotoszyñskie Towarzystwo Kulturalne; Bractwo Rycerskie „Poczet Wierzbiê-
ty z Krotoszyna”.
Impreza uzyska³a dofinansowanie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielko-
polskiego.

Widowisko nawi¹zuje do przedwojennych tradycji obchodów Œwiêta Pu³ku w Kro-
toszynie oraz udzia³u 56. Pu³ku Piechoty Wlkp. w wojnie obronnej Polski we wrzeœniu
1939 roku. 56 Pu³k Piechoty Wlkp. powsta³ w marcu 1919 roku z oddzia³ów powstañ-
czych walcz¹cych na zachodnim froncie powstania wielkopolskiego (wystêpowa³ wów-
czas pod nazw¹ 2. Pu³ku Strzelców Wielkopolskich). I batalion pu³ku stacjonowa³ we
Wronkach. Od wrzeœnia 1919 do listopada 1920 roku pu³k, wcielony do Wojska Pol-
skiego, bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej. Po zakoñcze-
niu dzia³añ wojennych, w sierpniu 1921 roku pu³k wszed³ w sk³ad 25. Dywizji Piechoty
w Kaliszu, a jego sta³ym garnizonem by³ odt¹d, a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej
Krotoszyn. 1 wrzeœnia 1939 roku pu³k broni³ granicy polsko-niemieckiej (Krotoszyn
by³ wówczas miastem przygranicznym), nastêpnie walczy³ nad Prosn¹, bra³ udzia³ w
bitwie nad Bzur¹, w Puszczy Kampinoskiej i w obronie Warszawy a¿ do jej kapitulacji.
W rozkazie po¿egnalnym gen. J. Rómmla zosta³ okreœlony jako „najdzielniejszy z dziel-
nych” pu³ków 25. Dywizji Piechoty.

Jest to druga edycja imprezy. Pierwsza odby³a siê w dniach 30-31 sierpnia ub.
roku . Cieszy³a siê du¿¹ frekwencj¹ i spotka³a siê z bardzo pozytywn¹ ocen¹ nie tylko
lokalnej spo³ecznoœci.                                       Helena Kasperska, dyrektor Muzeum

Najlepsi w Wielkopolsce

Medaliœci  z „Krotosza”

der Sport”, nad którym patronat obj¹³
PZPS oraz reprezentacja Polski Seniorów.
Sponsorem generalny cyklu jest znany
producent wyrobów czekoladowych fir-
ma Ferrero, a ambasadorem rozgrywek
zosta³ jeden z najlepszych siatkarzy na
œwiecie, wielokrotny reprezentant Polski
- Sebastian Œwiderski. Turniej by³ œwiet-
nie zorganizowany, a pierwsze trzy zespo-
³y w ka¿dej kategorii wiekowej otrzyma³y
cenne nagrody w postaci sprzêtu spor-
towego.

Koñcowa kolejnoœæ fina³u Mi-

strzostw Wielkopolski rocznika

1997:

1. UKS Piast Krotoszyn
2. MUKS Kaniasiatka Gostyñ
3. MKS MOS Turek
4. UKS Polon Krotoszyn
5. MUKS Tornado Kalisz
6. UKS Zielone Wzgórza Murowana
Goœlina
7. UKS Mosiñska Jedynka Mosina
8. MUKS Kangur Nowy Tomyœl
UKS Piast Krotoszyn (rocznik 1997):
Nowacki Kamil, Robakowski Jakub, Piotr
Kruœ, Pawe³ Borusiak.
UKS Piast Krotoszyn (rocznik 1996):
Chmielarz Krystian, Paluszek Mariusz,
Gruchociak Mateusz, B³a¿ejczyk Mi³osz,
Gajowczyk Adrian.
Trener Piotr Robakowski.
UKS Polon Krotoszyn: Cichowlas Piotr,
Marsza³ek Piotr, Musia³ Piotr, KaŸmierczak
Micha³. Trener Maciej Parczyñski.

(pior)

Promocja i obs³uga handlowa

Biblioteka mieszkañcom
Wypadaj¹cy w maju Tydzieñ Bibliotek pozwoli³ mieszkañcom Krotoszyna
spojrzeæ inaczej na rolê ksi¹¿nicy w naszym mieœcie.
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Gratulacje i nagrody dla zawodników UKS Piast Krotoszyn


