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Umowa na 10 mln z³Hot-spot w centrum

12 czerwca Zarz¹d Woje-
wództwa Wielkopolskiego podj¹³
pozytywn¹ decyzjê o wyborze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania „Okno Po³udniowej
Wielkopolski” do realizacji zamie-
rzeñ Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2009-2015 w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Podpi-
sanie umowy z Urzêdem Mar-
sza³kowskim Województwa Wiel-
kopolskiego o realizacji LSR mia-
³o miejsce 26 czerwca br. w Urzê-
dzie Marsza³kowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego  (na foto-
grafii obok)  w Poznaniu. Umowa
jest jednym z warunków przyzna-
nia Stowarzyszeniu kwoty 9 719
604,00 z³ na realizacjê projektów
zgodnych z LSR na terenie LGD.
Bêdzie to jednak mo¿liwe dopiero
po pozytywnym rozpatrzeniu przez

Zespó³ ludowy Kobierzanki zdoby³ III nagrodê na
presti¿owym 43. Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Œpiewaków Ludowych. Czytaj  s 3.

3 lipca Urz¹d Miejski w
Krotoszynie uruchomi³ w
centrum miasta dwie us³ugi
dla mieszkañców: kamerê in-
ternetow¹ i bezp³atny inter-
net. Obraz z kamery przed-
stawia pó³nocno-zachodni¹
czêœæ Rynku, czyli tê z fon-
tann¹ i od strony wejœcia do
Ratusza. Mo¿emy go ogl¹-
daæ w komputerze pod ad-
resem:
www.kamera.krotoszyn.pl/ 
Jest to ciekawa promocja miasta i za-
razem atrakcja dla krotoszynian prze-
bywaj¹cych poza granicami kraju. Za-
gl¹daj¹c do internetu, zobacz¹ nie tyl-
ko fotografie rodzinnych zak¹tków, ale
i fragment prawdziwego ¿ycia miasta.
Bezp³atny dostêp do internetu, tzw.
hot-spot, obejmuje swoim zasiêgiem
ca³y krotoszyñski Rynek, ale najlepszy
sygna³ jest w pó³nocno-zachodniej
czêœci centralnego placu miejskiego.
Hot-spot pozwala na korzystanie z in-

Urz¹d Marsza³kowski drugiego z³o¿o-
nego przez LGD wniosku o przyznanie
pomocy w ramach dzia³ania Funkcjono-
wanie Lokalnej Grupy Dzia³ania. Przewi-
dywany termin zakoñczenia oceny zapla-
nowany jest na prze³om wrzeœnia i paŸ-

dziernika br. Pozytywna decyzja w tej
sprawie pozwoli na dysponowanie przy-
znan¹ kwot¹ na realizacjê projektów
zgodnych z LSR w drodze konkursów
sukcesywnie og³aszanych przez LGD w
najbli¿szych latach.     Kamila Jarocka

ternetu osobom, które maj¹ urz¹dze-
nie do bezprzewodowego ³¹czenie siê
z sieci¹, np. notebook, palmtop czy
telefon, dzia³aj¹ce w technologii WiFi
802.11x. Do skorzystania z hot-spotu
niezbêdne jest zatwierdzenie regulami-
nu. „Rynkowy” internet pozwala inter-
nautom na przegl¹danie stron i odbie-
ranie korespondencji, nie daje mo¿li-
woœci œci¹gania plików. Przy próbach
œci¹gania empetrójek internet bêdzie
automatycznie odcinany.               (eliz)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Trwa Ogólnopolski Festiwal Muzycz-
ny „Lato Organowe w Krotoszyñ-
skiej Farze”. Graj¹: 19 lipca Marcin
Armañski ze Œwidnicy, 2 sierpnia
Marek Fronc z Legnicy, 16 sierpnia
Jaros³aw Tarnawski z Poznania, 30
sierpnia Jan Mroczek z Czêstocho-
wy. Koœció³ pw. œw. Jana Chrzcicie-
la, godz. 19.00, wstêp wolny. Orga-
nizatorzy: Parafia Farna, KOK.

7 i 8 sierpnia Krotoszyn Folk Festi-
val 2009. Na B³oniu wyst¹pi¹ w pi¹-
tek: De Press, Russkaja, The Hep-
tones, Napra, Dazkarieh; w sobotê:
Adikanfo, Fanfara Kalashnikov, Dho-
ad Gypsies from Rajasthan, Gada-
j¹ca Tykwa, SMOD. Ma³a scena -
namiot Rootz Tent.

Do 15 sierpnia w Muzeum  Regio-
nalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê
wspó³czesnej rzeŸby ludowej „Œwiat
w drewnie zaklêty”.

Do 21 sierpnia z powodu inwenta-
ryzacji ksiêgozbioru Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna bêdzie nieczyn-
na. W pozosta³e dni sierpnia ksi¹¿ki
mo¿emy wypo¿yczaæ od godz. 9.00
– 17.00. Natomiast bez przerwy do
30 wrzeœnia funkcjonuje kiermasz
podrêczników szkolnych, w godz.
od 13.00 do 16.30.

23 sierpnia w godz. od 9.30-13.30
przy koœciele œw. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie odbêdzie siê akcja
honorowego oddawania krwi orga-
nizowana przez krotoszyñski Od-
dzia³ Terenowy Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa wspólnie z proboszczem para-
fii.

18 lipca na krotoszyñskim skatepar-
ku odbêd¹ siê zawody w jeŸdzie na
rolkach i deskorolce AT THE LAKE
JAM KROTOSZYN. Organizatorami
imprezy s¹ krotoszyñskie grupy
JOPKA TEAM oraz LOF pod patro-
natem Stowarzyszenia Twoja Alter-
natywa. 

30 czerwca odszed³ na emeryturê wieloletni pracownik Urzêdu Miejskiego w Kro-
toszynie W³odzimierz Spruch. Z tej okazji pan W³odzimierz, dotychczasowy naczelnik
Wydzia³u Spraw Obywatelskich i kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, odebra³ podziê-
kowania i gratulacje od Burmistrza, pracowników i przedstawicieli stra¿y po¿arnej za
kilkunastoletni¹ pracê w samorz¹dzie. 1 lipca obowi¹zki naczelnika tego wydzia³u bur-
mistrz Julian Jokœ powierzy³ Miros³awie Kowal, natomiast jej zastêpczyni¹ i zarazem
kierowniczk¹ USC zosta³a Renata Pflantz. Pani Mirka by³a dot¹d zastêpczyni¹ naczelni-
ka, natomiast pani Renata - zastêpczyni¹ kierownika USC. 15 lipca dotychczasowe
obowi¹zki Renaty Pflantz przejê³a Ma³gorzata Grenda, pracuj¹ca od kilku lat w sekreta-
riacie burmistrza i prowadz¹ca internetowy Biuletyn Informacji Publicznej. Przy po-
wierzaniu nowych stanowisk burmistrz kierowa³ siê doœwiadczeniem pracownic i po-
siadanym przez nie wykszta³ceniem.                                                                                     (eliz)

Zmiany w wydziale

Uwaga, uczelnia ju¿ przyjmuje podania. Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny
Spo³ecznej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania z siedzib¹ w
Gimnazjum nr 2, Krotoszyn, ul. Zdunowska 83, rozpocz¹³ przyjmowanie podañ
na studia zaoczne na rok akademicki 2009/2010 na nastêpuj¹ce  kierunki:
-   zarz¹dzanie – studia licencjackie 3-letnie,
-   informatyka – studia in¿ynierskie 3,5-letnie.

Warunkiem przyjêcia na I rok studiów jest z³o¿enie nastêpuj¹cych  dokumen-
tów:
- wype³niony kwestionariusz osobowy (do pobrania w punkcie rekrutacyjnym
– Krotoszyn,   ul. Zdunowska 83),
- œwiadectwo maturalne w oryginale,
- kserokopia œwiadectwa ukoñczenie szko³y œredniej,
- 4 zdjêcia w formacie legitymacyjnym,
- zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do studiowania
wystawione w roku bie¿¹cym,
- kserokopia dowodu osobistego,
- w przypadku mê¿czyzn kserokopia ksi¹¿eczki wojskowej (str. 2-3, 6-7) oraz
ksi¹¿eczka do wgl¹du,
- kserokopia dowodu wp³aty potwierdzaj¹cego uiszczenie wpisowego.
Kryterium przyjêcia na studia jest uzyskanie odpowiedniej œredniej ocen na
œwiadectwie ukoñczenie szko³y œredniej oraz kolejnoœæ zg³oszeñ. W przypadku
œredniej poni¿ej 3,5 kandydat zostanie skierowany na rozmowê kwalifikacyjn¹.
Uczelnia przyjmuje tylko kompletne dokumenty z³o¿one osobiœcie przez
kandydata.
Serdecznie zapraszamy do podjêcia studiów w Krotoszynie. Bli¿sze informacje
i przyjmowanie podañ codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w siedzibie
Oœrodka – Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83, w godz. od 9.00 do 13.00.

Jan Urbaniak

Studia w Krotoszynie

Na jego wdrażanie Unia
przeznaczyła ponad 313 milio-
nów euro. Stanowi to ok. 32 pro-
cent kwoty przeznaczonej na fi-
nansowanie całego programu
operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007 – 2013”.

Przygotowanie dobrego
projektu spełniającego warun-
ki programu daje szansę na do-
finansowanie wielu ciekawych
i wartościowych dla lokalnego
środowiska inwestycji. Mogły-
by to być np. budowa lub re-
mont infrastruktury drobnego
rybactwa, małej infrastruktury
turystycznej, w szczególności
przystani, kąpielisk, miejsc wy-
poczynkowych, łowisk dla węd-
karzy, łącznie z budową ścieżek
i fragmentów dróg dojazdo-
wych do tych obiektów i zago-
spodarowaniem terenu. Jest
także możliwe poprawianie
funkcjonowania transportu pu-
blicznego czy rewitalizacja
miejscowości, w co wlicza się
np. remonty chodników, parkin-
gów, terenów zielonych, parków
i miejsc wypoczynku, remonty
budynków i obiektów publicz-
nych pełniących funkcje spo-
łeczno-kulturalne, rekreacyjne.
Możliwości jest bardzo dużo,
czasu - mało.

Inicjatorem spotkania w
krotoszyńskim CKI była Lokal-
na Grupa Działania Okno Połu-

Kobierskie śpiewaczki uhono-
rowano ex aequo z zespołem „Ko-
bylanie” z woj. małopolskiego. Fe-
stiwal odbył się w ostatnich dniach
czerwca w Kazimierzu nad Wisłą.
Kobierzanki wystąpiły wśród silnej
konkurencji 31 najlepszych zespo-
łów wokalnych z całego kraju. Za-
śpiewały trzy pieśni: „Przede wro-
ty kamień złoty”, „Idzie do gościń-
ca” i „Któryndy Jasiu”, znane od
dawna w okolicach Kobierna. Pa-
nie na co dzień mówią gwarą, więc
z wielką swobodą i naturalnością
podkreślały ją w swoich pieśniach.

Na kazimierskiej scenie wystą-
piło siedem Kobierzanek – trzy z
nich ubrane w stroje ludowe cha-

Kobierzanki nagrodzone w Kazimierzu
Zespó³ ludowy Kobierzanki zdoby³ III nagrodê na presti¿owym 43. Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Œpiewaków Ludowych.

rakterystyczne dla ziemi kroto-
szyńskiej, z pięknie haftowanymi
fartuchami i czepcami. Cztery pa-
nie zaprezentowały się w auten-
tycznych strojach swoich babć z 2.
połowy XIX wieku. Śpiewaczki z
Kobierna, którymi kieruje Józefa
Marciniak, otrzymały niedawno I
nagrodę na Wojewódzkim Przeglą-
dzie Folklorystycznym w Nowym
Tomyślu, a w 2008 roku zostały
uhonorowane na Biesiadzie Folk-
loru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach.

„Kobierzanki” uzyskały jedyną
nagrodę w kategorii zespołów śpie-
waczych z Wielkopolski. Nasz re-
gion uhonorowano także w pozo-
stałych kategoriach: kapel i soli-

Kasa nie tylko na ryby
9 lipca w Centrum Koordynacyjno-Informa-
cyjnym przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszy-
nie odby³o siê spotkanie robocze dotycz¹ce
programu operacyjnego „Ryby” na lata
2007-2013 (oœ 4).

dniowej Wielkopolski, prowa-
dzili je przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego z Poznania.
Do udziału w rozmowach za-
proszono przedstawicieli na-
szej gminy i sąsiednich, zainte-
resowanych utworzeniem w
naszym regionie Lokalnej Gru-
py Rybackiej. Przybyli to m.in.
reprezentanci gminy Zduny,
Nowe Skalmierzyce, Sulmierzy-
ce, Raszków, gminy wiejskiej
Ostrów Wlkp. oraz lokalnych
spółdzielni gospodarczych i
koła wędkarskiego. Nowa gru-
pa byłaby odpowiedzialna za
przygotowanie strategii rozwo-
ju obszarów rybackich. Według
wstępnych obliczeń Krotoszyn
i jego okolice mają szanse na
uzyskanie ok. 6 mln euro w pro-
gramie RYBY. Pieniądze można
by wykorzystać na wzmocnie-
nie konkurencyjności i atrak-
cyjności obszarów zależnych od
rybactwa, ochronę środowiska
i dziedzictwa przyrodniczego
czy też rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej
obszary od niego zależne.

Kolejne spotkanie, na któ-
rym zostanie utworzona grupa
rybacka, wstępnie zaplanowa-
no na druga połowę sierpnia.
Trzeba się śpieszyć, bo tylko do
końca roku można składać
wnioski na dofinansowanie lo-
kalnej strategii rozwoju obsza-
rów rybackich na najbliższe
dwa lata.                     (eliz, asia)

stów oraz w konkursie Duży – Mały,
przeznaczonych dla mistrzów i ich
młodych uczniów.
Kazimierski festiwal od prawie pół
wieku gromadzi w jednym miejscu
i nagradza najlepszych muzyków
oraz śpiewaków ludowych i jest
prestiżowym spotkaniem folklory-
stów z całej Polski. Samo pojawie-
nie się na tamtejszej scenie przed

wyrobioną publicznością i do-
świadczonym gronem jury jest no-
bilitacją dla zespołów i solistów.
Każdy marzy, żeby choć raz przy-
wieźć stamtąd główną nagrodę –
Basztę. Ostatnią nagrodę dla Po-
łudniowej Wielkopolski wyśpiewa-
ły również podkrotoszyńskie
„Biadkowianki” w 2002 r.
                        Anna Mażuchowska
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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

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
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K r ó t k oKiedy obwodnica
30 czerwca w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie zarz¹dców dróg z terenu Krotoszyna i okolic
w sprawie budowy obwodnic Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

Gmina podpisa³a umowê na  mo-
dernizacjê nawierzchni i chodników
na terenie miasta. Roboty prowadzi
wy³oniona w drodze przetargu fir-
ma „Brukarstwo i Handel” W³odzi-
mierza Kasprzaka z KoŸmina Wlkp.
Pierwsze prace ruszy³y na pocz¹t-
ku lipca na promenadzie i placu
kard. Wyszyñskiego. Nastêpnie ro-
boty przenios¹ siê na ul. Sowiñskie-
go, gdzie odnowione zostan¹ z pra-
wej strony chodnik i wjazdy, na od-
cinku od Raszkowskiej do Libelta.
Podobne roboty bêd¹ prowadzone
na  lewej stronie ul. Libelta, na od-
cinku od Lelewela do Sowiñskiego.

W dalszej czêœci realizowana
bêdzie przebudowa chodnika i wjaz-
dów na ul. S³owackiego w Krotoszy-
nie, od ul. Kopernika do ul. £uka-
siewicza, po stronie lewej.

Letnie remonty obejm¹ równie¿
ul. Krotoskiego w Krotoszynie, od
ul. Wojciechowskiego do Jagie³³y,
po stronie lewej, oraz przebudowê
drogi osiedlowej przy ul. Przemy-
s³owej w Krotoszynie, przy blokach
nr 11,13,17.

Gośćmi burmistrza Juliana
Joksia byli burmistrz Zdun i wójt
Cieszkowa, zainteresowani po-
dobnie jak władze krotoszyńskie
budową dróg omijających w ruchu
tranzytowym ich miasta, oraz sta-
rostowie powiatu krotoszyńskie-
go i milickiego. Najbardziej ocze-
kiwanymi uczestnikami spotkania
byli przedstawiciele poznańskie-
go i wrocławskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Marek Napierała, dy-
rektor poznańskiego oddziału, i
Barbara Świgoń, naczelnik tam-
tejszego Wydziału Planowania,
przedstawili plany i zamierzenia
odnośnie dróg krajowych w naszej
części Wielkopolski. Wynika z

nich, że obwodnice Krotoszyna i
sąsiednich miast mają szansę na
realizację dopiero w latach 2014 -
2020. I wbrew pozorom - jak
ostrzegli poznańscy fachowcy - nie
ma wcale zbyt dużo czasu na przy-
gotowanie się wszystkich zarząd-
ców dróg do tego zadania. Zain-
teresowane samorządy winny juz
przystąpić do działania, które za-
owocuje uzyskaniem ważnego do-
kumentu - decyzji środowiskowej.

Burmistrz Krotoszyna zapro-
sił przedstawicieli samorządów
obecnych na spotkaniu do udzia-
łu w rozmowach o wspólnym przy-
gotowaniu do inwestycji drogo-
wych. Termin pierwszej narady
wyznaczono za tydzień.           (eliz)

Ogłoszony w maju przetarg
obejmował wykonanie dokumen-
tacji, załatwienie wszystkich
koniecznych pozwoleń do budo-
wy systemu w Krotoszynie i Koź-
minie Wlkp. i wykonanie zadań
pierwszego etapu.

Do przetargu zgłosiło się 9
firm. Wygrało konsorcjum firm
Konwerga i Link, obie to spółki
z o.o. z Poznania. Cena ich
wspólnej oferty wynosi 879,5 tys.
zł.

Tworzenie wspólnego dla
obu miast systemu monitoringu
wizyjnego podzielone jest na
dwa etapy. Po wykonaniu doku-
mentacji projektowych wyko-
nawca przystąpi do budowy sie-
ci światłowodowej oraz instalo-
wania kamer i niezbędnego
osprzętu zaplanowanych dla eta-
pu pierwszego. Obejmuje on

Bêd¹ kamery
Gmina realizuje sprawê monitoringu w naszym
mieœcie.

montaż 8 z 30 kamer przewidzia-
nych dla Krotoszyna oraz 3 z 13
zaplanowanych dla Koźmina
Wlkp. Wykonanie tego zadania
planuje się na ten rok. Realiza-
cja II etapu jest uzależniona od
założeń przyszłorocznego bu-
dżetu.

Zgodnie z koncepcją opraco-
waną dla Krotoszyna kamery
zostaną zamontowane w nastę-
pujących miejscach: pierwsza -
obrzeża parku i SP nr 4, druga -
okolice placu zabaw w parku i
widok na staw z wysepką, trze-
cia - okolice pl. Jana Pawła II i
widok na wejście do parku od ul.
Piastowskiej, czwarta - okolice
muzeum  z widokiem na Mały
Rynek, piąta - skrzyżowanie ul.
Sienkiewicza z ul. Piastowską.
Trzy urządzenia będą monitoro-
wały Rynek.                  (eliz, mm)

Dna stawów pogłębiono i od-
mulono. Skarpy wyłożono kamie-
niem polnym, co zapobiega obsy-
pywaniu się ziemi. Brzegi obsadzo-
no zielenią, przy stawach zamon-
towano nowe barierki z łańcucha-
mi. Alejki wokół stawów pokryto
nawierzchnią typu hanse-grand,
odporną na działanie warunków
atmosferycznych, obrzeża wyłożo-
no kostką.

Dodatkowy urok parkowym
stawom zapewniają podświetlone
fontanny, zwane pływającymi nie
dlatego, że pływają, lecz z powodu
łatwości montażu - nie wymagają
budowy postumentów, mocowane
są przy pomocy specjalnych odcią-
gów. Podświetlenie fontann jest za-
programowane, włącza się i wyłą-

Roboty toczą się na odcinku od
Rolniczej do granic miasta. Na ma-
jącą około 720 metrów trasę ekipa
budowlana przybyła w maju i będzie
pracowała na niej do końca sierp-
nia. Drogowcy zgodnie z projektem
zbudowali dwa ronda i poszerzyli
jezdnię pomiędzy nimi łącznie do 11
metrów. Złożyły się na to dwa pasy
ruchu o szerokości 4,5 metra każ-
dy i dwumetrowy pas oddzielający,
wyłożony kostką. Natomiast przed
i za rondami jezdnia ma szerokość
7 metrów. Osobom niezmotoryzo-
wanym bezpieczeństwo zapewni
ścieżka pieszo-rowerowa.

Modernizowana droga to ruchli-
wa trasa krajowa nr 36. W tej czę-
ści Krotoszyna przebiega przy te-

Dwa stawy...
Zakoñczy³ siê remont parkowych stawów i otoczenia wokó³ nich.

cza o określonej godzinie, w week-
endy fontanny działają dłużej.

- Jeszcze w tym roku na stawie
od ul. Piastowskiej planujemy usta-
wienie budki dla łabędzi na wyspie
i sprowadzenie pary tych ptaków -
mówi Michał Kurek, naczelnik Wy-

... i dwa ronda
Ostrowska firma Pol-Dróg, zwyciêzca przetargu og³oszonego przez po-
znañski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mo-
dernizuje od kilku tygodni wylotow¹ czêœæ ulicy Ostrowskiej w Kroto-
szynie.

renach inwestycyjnych i będzie uła-
twiać komunikację firmom już tam
istniejącym oraz przyszłym inwe-
storom.

Przebudowa jest prowadzona
przy współpracy z naszą gminą,
która zapłaciła 200 tys. zł za przy-

działu Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i  Rolnictwa.

Naczelnik zapewnia również,
że w miarę możliwości wszystkie
alejki parkowe zostaną utwardzo-
ne nawierzchnią  hanse-grand.
                                                  (mm)

 

gotowanie dokumentacji oraz par-
tycypuje w kosztach budowy, dokła-
dając do nich 300 tys. zł. Koszt ca-
łości robót opiewa na 6 mln 350 tys.
zł. Podczas robót na tym odcinku
Ostrowskiej obowiązuje ruch waha-
dłowy kierowany ręcznie.        (eliz)
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Nad porz¹dkiem i bezpieczeñstwem na Rynku bêd¹ czuwa³y trzy kamery
monitoruj¹ce
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W dniach 26-28 czerwca w Do-
rtmundzie w Niemczech odbyły
się Międzynarodowe Zawody Se-
niorów w zapasach w stylu wol-
nym. W zmaganiach sportowych
wzięły udział reprezentacje 15
państw. Polska kadra narodowa
pojechała w pełnym składzie, w
kategorii 96 kg startował Prze-
mysław Mączak z LKS Ceramik
Krotoszyn. Krotoszynian wywal-
czył III miejsce i zdobył brązowy
medal.

Natomiast w dniach 2 - 4 lip-
ca w Gruzji odbyły się Mistrzo-
stwa Europy Juniorów do Lat 20
w zapasach w stylu wolnym. Z
polskiej kadry narodowej najle-
piej zaprezentował się Adam Fi-
lipczak z Ceramika, zdobywając
VIII miejsce. Szymon Stasierski
zdobył miejsce XI, Radosław Ba-
ran - XII.                               (rafpat)

sobota 5 wrzeœnia

17.00 - Muzeum Regionalne – otwarcie dwóch wystaw czasowych: „Najdzielniej-
szy z dzielnych... 56 Pu³k Piechoty Wlkp. w wojnie obronnej Polski we wrzeœniu
1939”; „Z pól bitewnych II wojny œwiatowej”.
19.00 -  Apel Poleg³ych ¯o³nierzy 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. w kwaterze wojskowej
na cmentarzu parafialnym przy ul. Raszkowskiej; z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod
pomnikiem pu³ku oraz na grobach dowódcy i oficerów pu³ku.

niedziela 6 wrzeœnia

10.00 - 19.00 – plac przy ul. Sportowej (B³onie) - wystawa sprzêtu, uzbrojenia i
historycznych pojazdów wojskowych.
12.15 – koœció³ parafialny pw. œ.œ. Piotra i Paw³a (dawny koœció³ garnizonowy)  -
msza œw. w intencji ¿o³nierzy 56 PP Wlkp. z udzia³em grup rekonstrukcji historycz-
nej i orkiestry Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego.
13.00 – przemarsz uczestników imprezy z udzia³em orkiestry wojskowej    na miej-
sce inscenizacji ulicami: Ma³y Rynek, Rynkowa, Rynek, Kaliska, al. Powstañców
Wlkp., Stawna, Wiœniowa, ul. Sportowa.

B³onie

13.45 – prezentacja wystawy
15.00 – koncert i musztra paradna Orkiestry Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego.
16.00 – inscenizacja bitwy z wrzeœnia 1939r.; nawi¹zanie do udzia³u 56 PP Wlkp.  w
bitwie nad Bzur¹.
17.00 – ¿o³nierski piknik, wojskowa grochówka.
20.00 – zakoñczenie imprezy

Wystawa

Dioramy historyczne - oryginalne pojazdy z epoki oraz oporz¹dzenie wojskowe i
elementy scenerii: Wojsko Polskie – wrzesieñ 1939; Armia Czerwona 1943-45;
armia niemiecka – Wehrmacht 1944-45; Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie 1944-
45. Ponadto polski i niemiecki sprzêt wojskowy (pojazdy, broñ), m.in.: polski wóz
pancerny WZ-34, samochód niemiecki UV Kubelwagen, niemiecki transporter opan-
cerzony typu SdKfz 251/3-IV „Rossi”(orygina³ wypo¿yczony z Muzeum w Toma-
szowie Maz.), polskie motocykle „Sokó³” 600 i „Sokó³’ 1000, armata przeciwlot.
Bofors wz. 39, armata polowa 75 mm Schneider wz 1897, armata przeciwpan.
Bofors wz.36 kal. 37mm, ckm wz. 30 na biedce.                                                            (helka)

Muzeum Regionalne im. H. £aw-
niczaka w Krotoszynie zaprasza do
wspó³pracy firmy  zainteresowane re-
klam¹ swojej dzia³alnoœci i produktów
podczas widowiska historycznego
„Œwiêto 56. Pu³ku Piechoty Wielkopol-
skiej”.  W ramach sponsoringu orga-
nizator proponuje zamieszczenie ba-
neru reklamowego podczas imprezy,
umieszczenie logo na afiszach, na stro-
nie internetowej imprezy. Informacje
o sponsorze zostan¹ te¿ zamieszczo-
ne w gazetach lokalnych. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt pod adre-
sem: Muzeum Regionalne im. H. £aw-
niczaka w Krotoszynie; Ma³y Rynek 1,
63-700 Krotoszyn, tel. (062) 722-61-
47; e-mail: muzeum@krotoszyn.pl

Widowisko nawi¹zuje do przedwo-
jennych tradycji obchodów Œwiêta Pu³-
ku w Krotoszynie oraz udzia³u 56. Pu³-
ku Piechoty Wlkp. w wojnie obronnej

Polski we wrzeœniu 1939 roku. 56
Pu³k Piechoty Wlkp. powsta³ w mar-
cu 1919 roku. Wcielony do Wojska
Polskiego, bra³ udzia³ w wojnie pol-
sko-bolszewickiej i Bitwie Warszaw-
skiej. W 1921 roku wszed³ w sk³ad 25.
Dywizji Piechoty w Kaliszu, garnizo-
nowa³ w Krotoszynie. 1 wrzeœnia 1939
roku pu³k broni³ granicy polsko-nie-
mieckiej, nastêpnie walczy³ nad
Prosn¹, bra³ udzia³ w bitwie nad
Bzur¹, w Puszczy Kampinoskiej i w
obronie Warszawy a¿ do jej kapitula-
cji. W rozkazie po¿egnalnym gen. J.
Rómmla zosta³ okreœlony jako „naj-
dzielniejszy z dzielnych” pu³ków 25.
Dywizji Piechoty.

Jest to druga edycja imprezy.
Pierwsza odby³a siê w ubieg³ym roku
i spotka³a siê z bardzo pozytywn¹
ocen¹, nie tylko lokalnej spo³eczno-
œci.                                               (helka)

Centrum Koordynacyjno-Informacyjne
(CKI) powsta³o w ramach projektu pn.
„Trzeci sektor dla wsparcia inicjatyw
lokalnych” do Programu PHARE 2003.

 Wnioskodawc¹ projektu by³o Stowa-
rzyszenie „Krotoszyñskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci” w partnerstwie z
Urzêdem Miejskim w Krotoszynie,
Powiatowym Urzêdem Pracy i Stowa-
rzyszeniem CWZK.

Biuro Projektowe, które funkcjo-
nuje przy Stowarzyszeniu „KCP”, znaj-
duje siê przy ul. Zdunowskiej 12 w Kro-
toszynie. Od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 7:00-15:00 doradcy ds. pozyski-
wania dotacji – Joanna Ptak, Kamila
Jarocka i Magdalena G³owienkowska,
œwiadcz¹ bezp³atne us³ugi doradczo-
informacyjne dla instytucji publicznych
i organizacji pozarz¹dowych z terenu
Miasta i Gminy Krotoszyn. Zakres tych
us³ug obejmuje w szczególnoœci apli-
kowanie o dotacje, zarz¹dzanie projek-
tami, czy te¿ tworzenie i rejestracjê sto-
warzyszeñ. Na stronie internetowej CKI
(www.cki.krotoszyn.pl) umieszczane s¹
na bie¿¹co informacje m.in. o aktual-
nych konkursach, w ramach których
mo¿na pozyskaæ dotacje.

Obok Biura Projektowego i Stowa-
rzyszenia „KCP” w CKI maj¹ swoj¹ sie-
dzibê nastêpuj¹ce stowarzyszenia:
CWZK, Lokalna Grupa Dzia³ania „Okno
Po³udniowej Wielkopolski” (LGD), Kro-
toszyñski Klub „Amazonki” oraz Kroto-
szyñskie Towarzystwo Wspó³pracy
Polsko-Tureckiej „Bosfor”. CKI jest rów-
nie¿ miejscem regularnych spotkañ
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób
Niepe³nosprawnych. Dziêki wspó³pra-
cy Stowarzyszenia „KCP” z Agencj¹
Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
(ARR) od kilku miesiêcy w CKI znajdu-
je siê tak¿e Punkt Konsultacyjny, w któ-
rym w ka¿dy II i IV wtorek miesi¹ca w
godz. 10:00-14:00 Konsultanci
œwiadcz¹ bezp³atne us³ugi informacyj-

ne skierowane m.in. dla przedsiêbiorców
i osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹.

CKI jest finansowane w ramach
otwartych konkursów ofert Burmistrza
Krotoszyna oraz z dotacji ze œrodków UE
i krajowych. Pozwala to na prowadzenie
dzia³alnoœci, która z roku na rok przyno-
si coraz wiêksze korzyœci. I tak o ile w
roku 2006 dziêki wspó³pracy z Biurem
Projektowym z³o¿one zosta³y dwa pro-
jekty, na realizacjê których Stowarzysze-
nie „KCP” pozyska³o kwotê ponad 40 tys.
z³ i 30 tys. euro, w roku nastêpnym by³o
to ju¿ 29 projektów, z których 4 uzyska³y
dotacje na ³¹czn¹ kwotê prawie 60 tys. z³
i 7 tys. euro (projekty Krotoszyñskiej Bi-
blioteki Publicznej, Muzeum Regionalne-
go w Krotoszynie, Towarzystwa Przyja-
ció³ Dzieci i Stowarzyszenia „Pomó¿my
sobie”). Rok 2008 przyniós³ 17 projek-
tów, w tym 9 rozpatrzonych pozytywnie,
co da³o prawie 330 tys. z³ dotacji (pro-
jekty Muzeum Regionalnego w Krotoszy-
nie, Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej, Miasta i Gminy Krotoszyn,
Ko³a Pszczelarzy w Krotoszynie, LGD i
Stowarzyszenia „KCP”). Do po³owy roku
2009 we wspó³pracy z Biurem Projek-
towym z³o¿ono ju¿ 15 wniosków, z któ-
rych jak dot¹d 4 uzyska³y dotacje na
ogóln¹ kwotê ponad 630 tys. z³ (pro-
jekty Muzeum Regionalnego w Kroto-
szynie, Miasta i Gminy Krotoszyn,
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Piast” i Stowarzyszenia „KCP”).

Dziêki Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2009-2015 (LSR), przygotowa-
nej dla LGD przez pracowników Biura
Projektowego, przy konsultacjach mo-
deratora z Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie, w czerwcu br. LGD
podpisa³o z Samorz¹dem Województwa
Wielkopolskiego pierwsz¹ umowê o wa-
runkach i sposobie realizacji LSR, co
jest jednym z warunków przyznania nie-
mal 10 milionów z³, s³u¿¹cych realizacji
celów zapisanych w LSR.

Ponad 3 letnia ju¿ wspó³praca
Stowarzyszenia „KCP” z krotoszyñ-
skim samorz¹dem, koordynowana
przez Barbarê Dmochowsk¹, pracow-
nika Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo-
³ecznych w Urzêdzie Miejskim w Kro-
toszynie, z roku na rok przynosi coraz
wiêksze efekty. Dziêki wspó³pracy Biu-
rem Projektowym do sektora spo³ecz-
nego i publicznego w gminie Kroto-
szyn sp³ynê³a jak dot¹d kwota dotacji
w ³¹cznej wysokoœci prawie
1 200 000,00 z³ w szczególnoœci na
realizacjê tzw. „dzia³añ miêkkich”. W
pozyskiwaniu tych œrodków znacz¹c¹
rolê odgrywa pani Dmochowska, któ-
ra stale wspó³pracuje z Biurem Pro-
jektowym podczas opracowywania
projektów.

Partnerstwo Stowarzyszenia
„KCP” z Miastem i Gmin¹ Krotoszyn
zosta³o ju¿ docenione w 2007 r. przez
uczestników seminarium pt. „Wspó³-
praca samorz¹du terytorialnego z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi w realiza-
cji zadañ na rzecz spo³ecznoœci lokal-
nych” organizowanym przez Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
w Poznaniu. Podczas tego seminarium
Kamila Jarocka w imieniu Stowarzy-
szenia „KCP” wyg³osi³a prelekcjê nt. re-
alizacji projektów przez przedstawicie-
li III sektora we wspó³pracy z organa-
mi w³adz lokalnych, doœwiadczeñ we
wspó³pracy z samorz¹dami oraz spo-
sobów jej organizacji, co spotka³o siê z
du¿ym zainteresowaniem uczestników
spotkania.

Rozwijaj¹ca siê wspó³praca Stowarzy-
szenia „KCP” z Miastem i Gmin¹ Kro-
toszyn oraz rosn¹ca skutecznoœæ
przedsiêwziêæ Biura Projektowego
sprawiaj¹, ¿e z roku na rok partnerstwo
to skutkuje coraz efektywniejszym po-
zyskiwaniem funduszy na dokonywa-
nie pozytywnych zmian w naszej gmi-
nie.

Kamila Jarocka

Œwiêto 56 Pu³ku
Piechoty Wielkopolskiej

Promocja podczas œwiêta

Przemek na podium

Centrum Koordynacyjno-Informacyjne ma 3 lata
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