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25 września w Przedszkolu nr 5 „We-
soła Gromadka” obchodzono Światowy
Dzień Serca. Celem imprezy była profi-
laktyka chorób serca będących istotnymi
schorzeniami cywilizacyjnymi. Dzieci i ro-
dzice uczestniczyli w różnych konkuren-
cjach sportowych pod hasłem „Ruch to
zdrowie”. Wspólnie poznawali zasady
zdrowego stylu życia i mogli kosztować
zdrowych potraw i napojów. Słoneczna
pogoda ułatwiła miłe spędzenie czasu.

Światowy Dzień Serca uczciły rów-
nież przedszkolaki z „Maciusia”. W sło-
neczny, jesienny dzień 24 września dzieci
z Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi wybrały się na „Spacer dla ser-
ca”. Każde dziecko miało ze sobą czer-
wone serduszko.                              (p5, p7)

Dla serca

Jeden z parkowych stawów zyskał nowych mieszkańców. Ro-
dzina łabędzi, rodzice i troje pociech, przyjechały do Krotoszy-
na z wrocławskiego zoo. Na stawie (od ul. Piastowskiej) łabę-
dzie rezydują od środy 29 września.

Nowi mieszkañcy stawu

Jubileusz „Kubusia”
Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Kubuś obchodziło 35-lecie istnienia.
Jubileusz świętowano uroczyście 1 października. Uświetniły go  występy wychowan-
ków przedszkola. Były życzenia, gratulacje i prezenty, nie zabrakło  tortu urodzino-
wego.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Na drugim piêtrze krotoszyñskiej
biblioteki ogl¹daæ mo¿na wysta-
wê fotografii Macieja Urbaniaka
„Wêdrówki po Tatrach”. Prace
powsta³y podczas licznych wy-
praw autora, szczególnie w re-
jon Tatr Wysokich na S³owacji.

***

23 paŸdziernika o godz. 19.00 w
kinie „Przedwioœnie” koncert Or-
kiestry Kameralnej Polskiego Ra-
dia AMADEUS pod dyrekcj¹
Agnieszki Duczmal, wystêp soli-
sty Piotra ¯ukowskiego. Wej-
œciówki do odebrania w KOK-u
w godz. 9.00 – 15.00.

***

Muzeum Regionalnym zaprasza
na wystawê „Jan Pawe³ II Apo-
sto³ Pokoju” ze zbiorów Katolic-
kiego Centrum Kultury w Krako-
wie. Autorami zaprezentowanych
fotografii s¹ Arturo Mari, Baik
Nam Sik.

***

W dniach od 29 paŸdziernika do
1 listopada w kinie „Przedwio-
œniu” wieczory horrorów (z pro-
gramem mo¿na siê zapoznaæ na
stronie www.kino.krotoszyn.pl).

***

Do 3 listopada w galerii Refek-
tarz wystawa zestawów autor-
skich Klubu Fotograficznego
Blenda.

***

22 paŸdziernika w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Adama
Asnyka w Kaliszu przy ul. Legio-
nów 66 spotkanie z krotoszynia-
ninem dr. Jackiem Kêp¹ pt. Sa-
crum i profanum w twórczoœci
Tomasza Manna

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 36 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

W Krotoszynie zamontowano kolejne kamery monitoringu wi-
zyjnego. Montaż urządzeń przeprowadzili pracownicy konsorcjum
poznańskich firm Konwerga Sp. z o.o. i Link Sp. z o.o.   Oko kamery
patroluje  al. Powstańców Wlkp., ul. Słodową oraz Promenadę, gdzie
urządzenia zainstalowano na terenie miasteczka rowerowego i w
okolicy placu zabaw dla najmłodszych. Na terenie miasta działa rów-
nież osiem kamer, zainstalowanych w ubiegłym roku. Trzy  z nich
pozwalają policjantom i strażnikom miejskim rzucić okiem na  Ry-
nek, pozostałe umożliwiają obserwację Małego Rynku, placu Jana
Pawła II, skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Sienkiewicza oraz frag-
mentu parku w rejonie SP nr 4 i parkowego placu zabaw.        (mm)

Kolejne kamery

W drugiej połowie września
rozpoczął się remont pomnika 6
Pułku Artylerii Lekkiej w Kroto-
szynie, przy ul. Piastowskiej. Za-
kres robót obejmuje zeszlifowa-
nie i wypolerowanie postumentu,
odtworzenie tablicy w czarnym
granicie i obłożenie betonowych
schodów płytą granitową w kolo-
rze szarym. Działa artyleryjskie
oraz statuetka orła zostaną  wy-
piaskowane i pomalowane.

Prace przy remoncie pomnika
prowadzi wyłoniona w drodze
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Armaty w remoncie

przetargu sulmierzycka firma
Kamieniarstwo-Betoniarstwo
Januszkiewicz S.C.

Ze względu na to, iż pomnik
znajduje się na terenie parku
miejskiego, na wykonanie re-
montu konieczne było uzyska-
nie pozwolenie wielkopolskiego
wojewódzkiego konserwatora
zabytków z Delegatury w Kali-
szu. Za renowację pomnika
gmina zapłaci wykonawcy 122,5
tys. złotych.

(anet)

Od września 2010 r. w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie realizo-
wany jest projekt pn. „Profesjo-
nalne e-URZĄDzanie”. Wniosek
o dofinansowanie został złożony
do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Na
realizację projektu Miasto i Gmi-
na Krotoszyn otrzymało dofinan-
sowanie w kwocie 528 915,00 zł,
przy czym wkład własny gminy
wynosi 72 696,25 zł. Projekt
trwać będzie do końca maja 2012
roku.
    Celem głównym projektu jest
wzmocnienie potencjału admini-
stracji publicznej Urzędu Miej-
skiego w Krotoszynie poprzez
wdrożenie kompleksowych dzia-
łań ukierunkowanych na popra-
wę jakości świadczonych usług.
Osiągnięcie planowanego celu
będzie możliwe poprzez szereg
działań, które zostaną zrealizo-
wane przez pracowników urzę-
du. Ze względu na kompleksowy
charakter projektu obejmie on
swym zakresem wszystkich pra-
cowników samorządowych.
Jeszcze w tym roku zostanie za-
kupiony i wdrożony elektronicz-
ny system ewidencji dróg oraz
oprogramowanie do prowadze-
nia polityki przestrzennej gminy.
Rozpocznie się także kurs języ-
ka angielskiego dla pracowni-
ków urzędu miasta, który trwać
będzie przez 22 miesiące, do cza-
su zakończenia projektu.
Dzięki realizacji projektu w 2011
roku zostanie wdrożony system
zarządzania jakością Total Qu-
ality Management. Nastąpi tak-
że wdrożenie nowoczesnej tech-
nologii informatycznej w posta-
ci elektronicznego systemu obie-
gu dokumentów, infokiosku i wie-
lu programów użytkowych.
Na rok 2012 zaplanowano zakoń-
czenie prac nad Strategią Mar-
ketingową Miasta i Gminy Kro-
toszyn, w której nastąpi sformu-
łowanie polityki promocji i okre-
ślenie procedur konsultacji spo-
łecznych.

Ponadto w projekcie zaplano-
wano realizację takich działań,
które są wprawdzie już częścio-
wo prowadzone, lecz nie mają
systemowego charakteru. Nastą-
pi wdrożenie procedury aktuali-
zacji „Mapy aktywności” organi-
zacji pozarządowych na terenie

„Profesjonalne e-URZ¥Dzanie”.

gminy Krotoszyn. Kontynuowa-
ny będzie udział w badaniach
Systemu Analiz Samorządowych
w celu zbadania wskaźników ja-
kości świadczonych usług.
Efekty projektu to podniesienie
jakości i dostępności usług pu-
blicznych w formie cyfrowej oraz
usprawnienie procesu zarządza-
nia i komunikacji wewnętrznej
(między wydziałami) oraz ze-
wnętrznej (z mieszkańcami) po-
przez wprowadzenie i zastoso-
wanie nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych.
Wartość zakupu systemów infor-
matycznych wyniesie 320 tys. zł.
Działania polegające na wdroże-
niu systemu zarządzania jako-
ścią, opracowaniu strategii mar-
ketingowej i mapy aktywności
NGO’s, kurs języka angielskiego
i badania systemowe zostały
dofinansowane w kwocie 200
tys. zł.   Zakupiony zostanie
sprzęt do realizacji projektu o
wartości 22 tys. zł. Przeprowa-
dzonych zostanie 300 godzin
szkoleń z obsługi programów
informatycznych dla pracowni-
ków urzędu.

Projekt Miasta i Gminy Kro-
toszyn współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Środki na realiza-
cję projektu pochodzić będą z
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt przyczyni się do
osiągnięcia celów zawartych w
Priorytecie V programu Dobre
rządzenie, Działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału admi-
nistracji samorządowej, Pod-
działanie 5.2.1 Modernizacja za-
rządzania w administracji samo-
rządowej.

Zespół projektowy tworzą:
Ryszard Czuszke jako koordyna-
tor projektu, asystentem koordy-
natora została Magdalena Gło-
wienkowska z CKI, obsługą fi-
nansowo- księgową zajmować
się będzie Ilona Fajfer- Pluta z
wydziału finansowo- budżetowe-
go urzędu.

Projekt powstał we współ-
pracy z Biurem Projektowym w
Centrum Koordynacyjno-Infor-
macyjnym działającym przy Sto-
warzyszeniu „Krotoszyńskie
Centrum Przedsiębiorczości”.

(mag)
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8 października w Przedszkolu nr 2 „ Biedronka” odbyło się spo-
tkanie najmłodszych przedszkolaków z policjantami. Goście opowie-
dzieli dzieciom o swojej pracy i odpowiedzieli na wiele pytań. Dzieci
wręczyły panom policjantom samodzielnie wykonane prace plastycz-
ne.                                                                                          (maro, kapa)

Policjanci w przedszkolu
Szanowni Państwo!  Ponieważ gmina nie dysponuje  prawnymi
możliwościami  ograniczającymi sprzedaż tzw. Dopalaczy apeluję
do właścicieli nieruchomości, by nie wynajmowali lokali pod dzia-
łalność  polegająca na sprzedaży tych specyfików. Umożliwiając
sprzedaż dopalaczy młodzieży, czynimy krzywdę nie tylko im, ale
również ich najbliższym. Nie ma pewności, czy wśród kupujących
w wynajmowanym sklepie nie znajdzie się ktoś z Waszych bliskich.
Eliminując z terenu naszej gminy tego typu działalność, przyczy-
nimy się do ochrony zdrowia i życia naszych dzieci.

Burmistrz Krotoszyna

Julian Jokś

STOP dopalaczom!
Apel Burmistrza
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Spotkanie z tej okazji w re-
stauracji Cristal zorganizował
krotoszyński oddział Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Oprócz członków klu-
bów Pogodni, Pogodna Jesień oraz
stow. Razem zaproszono na nie
przedstawicieli samorządów z te-
renu powiatu tudzież z lokalnych
jednostek wspierających akcje na
rzecz starszych mieszkańców, jak
np. PCPR czy Urząd Pracy. Wśród
gości zasiadł także poseł SLD Wie-
sław Szczepański i reprezentują-
cy posła Macieja Orzechowskiego
– Miłosz Zwierzyk. Gości powi-
tał szef oddziału krotoszyńskiego

Œwiêto seniorów
11 paŸdziernika krotoszyñscy seniorzy œwiêto-
wali oficjalnie Miêdzynarodowy Dzieñ Seniora.

PZERiI Marian Skotarek. Za za-
sługi na rzecz seniorów Złotą Ho-
norową Odznaką, przyznaną
przez krajowy zarząd związku,
uhonorowano tego dnia zastępcę
burmistrza Krotoszyna Francisz-
ka Marszałka. Natomiast bur-
mistrz Julian Jokś, wyróżniony w
ten sam sposób już we wcześniej-
szych latach, został uhonorowany
Złotą Odznaką Honorową z dyplo-
mem.  Po części oficjalnej i poczę-
stunku uczestnicy spotkania prze-
szli do wspólnych śpiewów. W chó-
ralnym muzykowaniu wspomagał
ich dyrektor KOK Wojciech Szu-
niewicz.                                  (eliz)
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Były to pierwsze Stypendia
Burmistrza za I i II półrocze roku
szkolnego 2009/2010. Uroczystość
wręczenia tych nagród uczniom
szkół gimnazjalnych rozpoczęła
się o godz. 15.00, dwie godziny
później aula zapełniła się tłumem
wyróżniających się uczniów ze
szkół podstawowych. Oba spotka-
nia otworzył zastępca burmistrza
Ryszard Czuszke, po nim przywi-
tał wszystkich, i uczniów, i rodzi-
ców, burmistrz Julian Jokś. Go-
spodarz gminy gratulował mło-
dym krotoszynianom doskona-
łych wyników i wyraził ogromne
zadowolenie z tego, że wysokie,
premiowane stypendiami wyniki
udało się osiągnąć tak licznej gru-
pie uczniów. Stypendia na pozio-
mie gimnazjalnym otrzymało po-
nad 200 osób, na poziomie szkoły
podstawowej – 447. - Tak ogrom-
na liczba świadczy o wielkim po-
tencjale i możliwościach, jakie w
was drzemią – mówił burmistrz.
W imieniu gimnazjalistów za przy-
znane stypendia podziękował bur-
mistrzowi Piotr Maciejewski z
Gimnazjum nr 4, natomiast w
imieniu uczniów młodszych z po-

Odebrali stypendia
W pi¹tek 24 wrzeœnia w auli goœcinnego Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
burmistrz Julian Jokœ wraz z przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Zofi¹
Jamk¹ wrêczyli stypendia kilkusetosobowej grupie najlepszych
uczniów szkó³ gminy Krotoszyn.

dziękowaniami wystąpiła Monika
Szamałek ze Szkoły Podstawowej
nr 8.

Na spotkaniu uhonorowano
także dyplomami gratulacyjnymi
wojewódzkich i ogólnopolskich
laureatów konkursów przedmio-
towych.

W związku z wyborami sa-
morządowymi zarządzonymi
na dzień 21 listopada 2010r.
Miejska Komisja Wyborcza w
Krotoszynie informuje, że dy-
żury dla przyjmowania zgło-
szeń:
1/ list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej
w Krotoszynie pełnione są od
dnia 20 października 2010 r. do
dnia 21 października 2010 r.
codziennie w godzinach od
16.00 do 18.00, a w dniu 22 paź-
dziernika 2010 r. w godzinach
od 16.00 do 24.00;
2/ kandydatów na burmistrza
miasta Krotoszyn pełnione są
w dniu  26 października 2010
r. w godzinach od 16.00 do
18.00, a w dniu 27 październi-
ka 2010 r. w godzinach od 16.00
do 24.00.
Dyżury pełnione będą w sie-
dzibie Miejskiej Komisji Wy-
borczej – Urząd Miejski  w Kro-
toszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700
Krotoszyn, pokój nr 40. Druki 
zgłoszeń można  otrzymać  w
Urzędzie Miejskim w Kroto-
szynie,    pokój nr 40.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Krotoszynie

Małgorzata Mielcarek

Komunikat Miejskiej
Komisji Wyborczej

w Krotoszynie
z dnia 12 paŸdziernika 2010 r.

1 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w spra-
wie budowy drogi gminnej w Raciborowie.  Oficjalnie  przekazano
plac budowy  firmie Gembiak-Mikstacki sp.j., która będzie realizo-
wała zadanie. Zgodnie z podpisaną umową firma ma 6 tygodni  na
wykonanie zadania. Na długości ok. 360 mb wybudowana zostanie
jezdnia o nawierzchni bitumicznej z obustronnym krawężnikiem.
Wspomniana droga jest zlokalizowana w obszarze zabudowy zagro-
dowej, stanowi dojazd do gospodarstw rolnych.                            (mat)

2 i 3 października  odbywał się
w Krotoszynie II Ogólnopolski Kon-
kurs Plastikowych Modeli Reduk-
cyjnych. W oba weekendowe dni, w
sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4, modele mogła oglądać
publiczność.  Czynna była giełda
modelarska, a w niedzielę zainte-
resowani mieli okazję wysłuchać
prelekcji na temat przygotowania
modeli do konkursu. W konkursie
wzięły udział 43 osoby, zgłoszono
132 modele.

Przyznane puchary:

Grand Prix Zawodów - Puchar Bur-
mistrza Krotoszyna przyznano Ry-
szardowi Szererowi (Fokker FVII/
3M).

Puchar Starosty Krotoszyń-
skiego otrzymał Jakkub Kittler
(diorama - operacja „Barbarossa”
1941).
Puchar ilustrowanego czasopisma
modelarsko-historycznego „Mini
Replika” dla Artura Korby (TBF 1C
„AVENGER”).

Wiceburmistrz Czuszke poin-
formował, że stypendia zostaną
przelane na podane konta w
ostatnim tygodniu września, na-
tomiast w formie gotówki moż-
na je odbierać od 29 września w
kasie Urzędu Miejskiego przy ul.
Kołłątaja7.                                    (eliz)

Konkurs modelarski

Puchar Handmet Military za naj-
lepszy pojazd bojowy dla Bene-
dykta Karwińslkiego (Sd. KfZ.7/
2)
Puchar Stacji Kontroli Pojazdów
Stanisława i Grzegorza Leśnia-
ków za najlepszy pojazd cywilny
dla Pawła Sarny (VW 1300 GAR-
BUS).
Puchar za najlepszy model wyko-
nany przez młodzika dla Jakuba
Grześlowskiego (ekranoplan
„ORLIONOK”)
Puchar publiczności  dla dioramy
operacja „Barbarossa” 1941.
Nagrodę specjalną – Puchar ma-
gazynu lotniczego  „Aeroplan”
przyznano Natalii Walkowiak za
model samolotu F-16 1:48
Nagroda specjalna – Puchar a naj-
ładniejszy model redukcyjny sa-
molotu w barwach polskich ufun-
dowany przez  Kancelarię Radcy
Prawnego ULPIANUS Owidiusza
Krymarysa otrzymał Ryszard
Szerer (Fokker F VII/3M)

Droga w Raciborowie
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20 tys. złotych dotacji dostał Związek Gmin Zlewni Górnej Bary-
czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej w Poznaniu.   Pieniądze zostały przyznane na wparcie edu-
kacji ekologicznej prowadzonej przez związek w br. W ramach edu-
kacji realizowane są m.in. konkursy plastyczne na temat zagospo-
darowania odpadów, konkurs zbierania baterii, rajdy rowerowe po-
łączone ze zdobywaniem wiedzy o ochronie środowiska. Nakręcono
także film edukacyjny, w a przygotowaniu jest kalendarz promujący
selektywną zbiórkę odpadów. Związek wspiera także różne inicja-
tywy ekologiczne na terenie swego działania.

28 września w siedzibie WFOŚGW w Poznaniu przewodniczący
Zarządu Związku Julian Jokś oraz członek tego Zarządu Marian
Sobański podpisali umowę o dotacji.                                        (mamin)
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Dotacja na ekologiê



4

17, 18 (100, 101)                                           www.is.krotoszyn.pl

Zakończenie piątej kadencji
oznacza możliwość podsumowa-
nia pracy, jaka stała się naszym
udziałem w ciągu ostatnich czte-
rech lat. Zbiegło się ono z dwu-
dziestą rocznicą istnienia samo-
rządu, którą w Krotoszynie uro-
czyście obchodziliśmy w maju.
Specjaliści i eksperci od spraw
samorządowych są zgodni, że
stworzenie samorządu gminne-
go to najbardziej udana część
reform, które zaczęto wdrażać
po przełomie roku 1989 i obra-
dach Okrągłego Stołu. Niezależ-
nie od wszystkich późniejszych
zawirowań politycznych i gospo-
darczych samorządy dawały i
dają sobie coraz lepiej radę w
budowaniu Polski nowoczesnej,
przyjaznej i mieszkańcom, i śro-
dowisku. Dzięki przeprowadza-
nym z coraz większym rozma-
chem inwestycjom są ważną czę-
ścią mechanizmów, rozwijają-
cych gospodarkę. Potrafią sta-
wiać czoła kryzysom i wstrzą-
som na rynkach światowych, a
przede wszystkim wśród miesz-
kańców naszych miast i wsi bu-
dują poczucie wspólnoty i świa-
domość, że własny, wspólny i
dobrze ukierunkowany wysiłek
jest najważniejszym narzędziem
tworzenia lepszej rzeczywisto-
ści. Wysiłkowi temu sprzyja na-
sze członkostwo w Unii Europej-
skiej, które już od sześciu lat
zapewnia nam polityczną stabil-
ność i dobrze wpływa na gospo-
darkę.

Artykuł, którego pierwszą
część oddajemy do rąk Czytelni-
ków, w wielkim skrócie prezen-
tuje stan gminnych finansów
oraz inwestycje dokonane w ra-
mach komunalnej infrastruktu-
ry, szkolnictwa i mienia należą-
cego do gminy. Każdemu, kto in-
teresuje się życiem lokalnej spo-
łeczności, przedstawione mate-
riały pozwolą zorientować się,
jak samorząd Krotoszyna wyko-
rzystał ostatnie cztery lata, w
jakim stopniu przyczyniły się
one do podniesienia standardów
życiowych mieszkańców gminy.

I Finanse

W roku 2010 gmina osiągnie
dochód w wysokości ponad 113
milionów złotych i będzie on o
ponad 50% wyższy niż w roku
2006. W całej kadencji dochody
gminy wyniosą prawie 436 milio-
nów złotych. Szczególnego pod-
kreślenia wymaga fakt, że z roku
na rok rośnie udział dochodów
własnych, który w roku ubiegłym
przekroczył 50% wysokości ca-
łego budżetu. Rośnie także
udział środków pozyskanych z
funduszy Unii Europejskiej. W
tej chwili stanowią one już ponad
20% budżetu i dotyczą pieniędzy
na „Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krotoszyn - etap II”
(prawie 20 milionów złotych), na

Krotoszyñski samorz¹d w latach 2006-2010
„Regulację rzeki (cieku) Jawnik
i budowę polderów zalewowych
na terenie gminy Krotoszyn”
(prawie 15 miliona złotych), ter-
momodernizację Szkoły Podsta-
wowej nr 4 (milion 200 tys. zł)
oraz na „Modernizację Domu
Rolnika w Bożacinie” (ponad 360
tysięcy złotych).

Ważnym składnikiem budże-
tu jest otrzymywana od państwa
subwencja oświatowa, dzięki
której samorząd finansuje dzia-
łalność przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów. W la-
tach 2006 – 2010 dochody z sub-
wencji wyniosą niecałe 102,5
miliona, natomiast wydatki za-
mkną się kwotą ponad 132,5 mi-
liona, co oznacza, że gmina do-
łoży około 30 milionów, czyli w
30% sfinansuje działalność,
którą ustawowo finansować po-
winno państwo.

W latach obecnej kadencji
poniesiemy wydatki na kwotę
prawie 463,5 miliona. Będą one
wyższe od dochodów o 27,5 mi-
liona, co oznacza deficyt budże-
towy na poziomie 6,32 %. Ozna-
cza to, że gdybyśmy otrzymywa-
li subwencję oświatową w prze-
widzianej wielkości, moglibyśmy
pochwalić się nadwyżką budże-
tową w kwocie ponad 2,5 milio-
na złotych. Wydatki budżetowe
wzrosły w ciągu czterech lat o
prawie 51 milionów złotych, czyli
o 63%, przy czym największy
wzrost notują wydatki inwesty-
cyjne (budowa dróg). W latach
2006-2010 przeznaczono na nie
około 24% całego budżetu, w sa-
mym roku 2010 - aż 37%. Prawie
40 milionów wydamy w tych la-
tach na oświatę, na opiekę spo-
łeczną i ochronę zdrowia - pra-
wie 20 milionów, na gospodarkę
komunalna i ochronę środowi-
ska - 31,5 miliona. Inwestycje
pochłoną ponad 111 milionów.

Stan zobowiązań finansowych
gminy planowany na dzień 31
grudnia 2010 roku wyniesie nie-
całych 36 milionów. Zadłużenie
to stanowić będzie ok. 32% ogó-
łu dochodów roku 2010 - trochę
więcej niż połowę dopuszczalne-
go wskaźnika, który wynosi
60%. Utrzymanie takiej rezerwy
jest niezwykle ważne ze wzglę-
du na możliwość pozyskania
środków zewnętrznych, które
zawsze wymagają udziału środ-
ków własnych. Godnym podkre-
ślenia jest fakt posiadania przez
budżet gminy w latach 2006-
2010 bardzo dobrej płynności.
Jego wskaźnik utrzymuje się na
poziomie 8% (zgodnie z prawem
może sięgnąć 15%) i nie powo-
duje negatywnego wpływu na
bieżące finanse gminy.

W latach 2006 – 2009 Kroto-
szyn pozyskał ponad 61 milio-
nów złotych środków zewnętrz-
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Podzielone na trzy etapy roboty na ulicy £¹kowej w Krotoszynie dobieg³y koñca.

Skrzy¿owanie ulicy £¹kowej z Karbowiaka po modernizacji

Ulica Samulskiego w Krotoszynie tak¿e zmieni³a swój wizerunek w ostatnich latach. Tu: w trakcie inwestycji
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nych. W 2010 planujemy pozy-
skanie dalszych środków na
kwotę ponad 4 milionów, co
oznacza, że w latach ostatniej
kadencji uzyskaliśmy 1508 zł
dodatkowych dochodów na każ-
dego mieszkańca, czyli prawie
70 % całkowitych dochodów
rocznych. Jest to jednoznaczny
dowód na korzyści, jakie miesz-
kańcy naszej gminy odnoszą z
członkostwa w Unii Europej-
skiej.

W roku 2006 dochód przypa-
dający na jednego mieszkańca
wynosił 1824 zł, w roku 2010 na-
tomiast - 2738 zł, wzrósł więc o
ponad 50 %.

II Inwestycje

1. Drogi

Modernizowano i budowano dro-
gi w Wielowsi, Lutogniewie, Ra-
ciborowie, Gorzupi, Biadkach,
Tomnicach, Ugrzelach, Chwali-
szewie, Roszkach, Kobiernie,
Benicach i Dzierżanowie. Samo-
rząd opracował trzy komplekso-
we dokumentacje obejmujące
budowę ulic dla poszczególnych
osiedli. Opracowano dokumenta-
cję projektową dotyczącą prze-
budowy dróg powiatowych i
gminnych w Krotoszynie z włą-
czeniem do dróg krajowych nr 15
i 36. Projekt ten obejmuje budo-
wę i modernizację wszystkich
ulic gminnych i powiatowych
osiedla Parcelki oraz ulic powia-
towych, stanowiących łącznik z
drogami krajowymi nr 15 i 36 (ul.
Koźmińska, Kobylińska i Zdu-
nowska) wraz z modernizacją
skrzyżowań na tych ulicach.
Opracowano także dokumenta-
cję na budowę ulic: Karbowiaka,
Batalionów Chłopskich, Tyczyń-
skiego, Armii Krajowej, Monte
Cassino, Hubala i Mikołajczyka
w Krotoszynie. Inna dokumenta-
cja obejmuje budowę ulic: Wiel-
kopolska, Mazowiecka, Pomor-
ska, Kujawska, Mazurska, Ta-
trzańska, Sudecka, Beskidzka,
Okrężna i Karpacka. prace pro-
jektowe realizowano w latach
2007-2009.

Zlecenie tej dokumentacji
przez gminę umożliwiło staro-
stwu powiatowemu złożenie
wniosku o dofinansowanie mo-
dernizacji głównego ciągu ulic
powiatowych w Krotoszynie ze
środków Unii Europejskiej oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Poznaniu. Na
jej podstawie Generalna Dyrek-
cja modernizuje skrzyżowania,
budując na nich ronda w ulicy
Koźmińskiej a w przyszłości tak-
że w ulicy Zdunowskiej. Gmina
natomiast przystąpiła do moder-
nizacji własnych dróg. na pod-
stawie wspomnianych dokumen-
tacji wybudowano następujące
ulice: Reja, Reymonta, Łąkową,
Zieloną, Samulskiego, Sło-
neczną, Poziomkową, Malinową
i zmodernizowano ulicę Urbano-
wiczówny. Powstały także ulice:
Batalionów Chłopskich, Karbo-
wiaka, Armii Krajowej, Mikołaj-
czyka, Hubala, Monte Cassino,
Wielkopolska, Beskidzka, Ta-

trzańska i Sudecka, Ludowa i
odcinek ulicy Zmysłowskiej. W
2009 roku zakończono budowę
drogi dojazdowej do żłobka miej-
skiego w Krotoszynie. W tym
samym roku położono nakładkę
bitumiczną na drodze dojazdo-
wej do Szkoły Podstawowej nr 4
i Sądu oraz wykonano na grani-
cy parku minirondo o nawierzch-
ni z kostki kamiennej. W 2010
roku wybudowano ścieżkę pie-
szo-rowerową wraz z placem
parkingowym na ul. Wiejskiej w
Krotoszynie.

Gmina dofinansowuje rów-
nież budowę dróg powiatowych:
ciąg pieszo-rowerowy na ul. Bo-
lewskiego. Zadanie to było reali-
zowane w latach 2005-2007. Na
podstawie opracowanej doku-
mentacjii dzięki dofinansowaniu
ze środków Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego realizowana jest budowa
ul. Magazynowej, Rawickiej,
Grudzielskiego, Wiejskiej, Ście-
giennego, Osadniczej, Szosa
Benicka i Staszica.

Od połowy lat dziewięćdzie-
siątych Miasto i Gmina Kroto-
szyn wspólnie z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad prowadzą inwestycje na
drogach krajowych na terenie

gminy. Odbywa się to na podsta-
wie dwustronnego porozumienia
zgodnie z którym GDDKiA do-
starcza całość materiałów, nato-
miast gmina pokrywa koszty ro-
bót. Dzięki temu wybudowano

chodnik wraz z ciągiem pieszo–
rowerowym na ul. Koźmińskiej i
Mickiewicza w Krotoszynie. Pra-
ce zrealizowano w drugim pół-
roczu 2006 r. W 2008 roku zmo-
dernizowano chodnik na ul. Ko-
bylińskiej. W 2009 r. został wy-
konany chodnik w Bożacinie w
ciągu drogi krajowej nr 15. W
ramach drugiego etapu moder-
nizacji ul. Ostrowskiej – drogi
krajowej nr 36 - zbudowano ron-
do na skrzyżowaniu z ul. Rol-
niczą Umożliwi ono bezkolizyj-
ne połączenie terenów inwesty-
cyjnych Wałbrzyskiej Strefy Eko-
nomicznej z drogą krajową.

W czerwcu 2009 r. po spotka-
niu przedstawicieli oddziałów
GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu
oraz samorządów powiatowych
Krotoszyna i Milicza tudzież
gminnych z Krotoszyna, Zdun i
Cieszkowa postanowiono wspól-
nie opracować studium technicz-
no – ekonomiczno - środowisko-
we dla obwodnicy Krotoszyna.
Będzie ono podstawą do lokali-
zacji tras obwodnic dróg krajo-
wych nr 15 i 36 w planach zago-
spodarowania przestrzennego
poszczególnych samorządów.

2. Budynki

W latach 2005-2006 realizo-
wano adaptację budynku biuro-
wo-socjalnego na lokale socjal-
ne. Miasto i Gmina Krotoszyn
przejęło od Krotoszyńskiego
Przedsiębiorstwa Ceramiki Bu-
dowlanej budynek biurowo-so-
cjalny przy ul. Przemysłowej. W
wyniku adaptacji powstało 20
mieszkań socjalnych oraz 6
chronionych. Gmina otrzymała
dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Dopłat z Ministerstwa In-
frastruktury. W latach 2008 -
2009 zrealizowano adaptację
budynku szkolnego w Kobiernie
na lokale socjalne. Powstało 9
lokali socjalnych. Rozpoczęto
uzbrajanie terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe na ul. Go-
rzupskiej w Krotoszynie, rów-
nież uzyskując dofinansowanie
z Ministerstwa Infrastruktury.
W latach 2005 – 2006 przeprowa-
dzono remont całego zachodnie-
go skrzydła budynku Urzędu

Adaptacja budynku poszkolnego w Kobiernie pozwoli³a na uzyskanie 9 nowych lokali socjalnych wyposa¿onych w
podstawowy sprzêt kuchenny

Ruszy³y roboty kanalizacyjne bardzo du¿ej gminnej inwestycji wspieranej  œrodkami unijnymi. Zakoñczenie planowane
jest na koniec 2012 roku

Unowoczeœnione miasteczko ruchu drogowego, otwarte we wrzeœniu, u³atwi najm³odszym poznawanie zasad
obowi¹zuj¹cych u¿ytkowników dróg
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Miejskiego przy ul. Kołłątaja 7.
Drugi etap remontu budynków
Urzędu Miejskiego przeprowa-
dzono w latach 2007 – 2009. W
2009 roku został oddany do użyt-
ku dźwig osobowy dostosowany
do transportu osób niepełno-
sprawnych, stanowiący wyposa-
żenie budynku głównego Urzędu
Miejskiego przy ul. Kołłątaja.
W latach 2008-2009 wybudowa-
no remizę OSP Krotoszyn I. W
2006 roku wybudowano w Kro-
toszynie boiska sportowe w
Szkole Podstawowej nr 8, w Ze-
spole Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 2, w Gimnazjum
nr 2 i w Gimnazjum nr 4. W 2008
roku wybudowano boisko w
Szkole Podstawowej nr 4. W 2010
roku oddano do użytku boisko w
Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi.

Zmodernizowano Szkołę
Podstawową, świetlicę wiejską
oraz remizę OSP w Roszkach.
Zmodernizowano również szko-
łę i wybudowano salę gimna-
styczną w Kobiernie. Zgodnie z
podpisaną umową z wykonawcą
robót zadanie to było realizowa-
ne w cyklu trzyletnim w latach
2005 - 2007. Zakres rzeczowy
robót obejmował remont gene-
ralny starego budynku szkoły
wraz z jego termomodernizacją
oraz budowę sali gimnastycznej
z zapleczem i łącznikiem. Wyko-

nano też boisko sportowe o na-
wierzchni trawiastej oraz bież-
nię z nawierzchnią sztuczną. W
cyklu trzyletnim 2008-2010 reali-
zowano modernizację głównego
budynku Szkoły Podstawowej nr
4 w Krotoszynie. Remont szkoły
obejmował docieplenie budynku,
wymianę stolarki okiennej, wy-
konanie elewacji, remont dachu,
modernizację systemu grzew-
czego z włączeniem do miejskiej
sieci grzewczej, wymianę insta-
lacji c.o., elektrycznej, wodnej i
kanalizacyjnej oraz roboty ma-
larskie. W roku 2010 przystąpio-
no do remontu drugiego budyn-
ku szkoły. Z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera-

cyjnego uzyskano dofinansowa-
nie na termomodernizację oby-
dwu budynków.

W latach 2006 - 2007 zmoder-
nizowano Przedszkole nr 2 i
Przedszkole nr 6. W 2006 r. za-
kupiono oraz zainstalowano
aparat rentgenowski wraz z ucy-
frowieniem. Sprzęt o wartości

prawie miliona złotych został
przekazany w użytkowanie Szpi-
talowi Powiatowemu w Kroto-
szynie. Zakupiono również sześć
specjalistycznych łóżek szpital-
nych dla SPZOZ w Krotoszynie
na potrzeby oddziału intensyw-
nej opieki medycznej, cztery
łóżka kardiologiczne dla oddzia-
łu wewnętrznego i inkubator za-
mknięty do intensywnej opieki
medycznej.
Wyremontowano budynek admi-
nistracyjny przy ul. Kobylińskiej
10a w Krotoszynie. Roboty obej-
mowały adaptację dotychczaso-
wej świetlicy w tym budynku na
siedem pomieszczeń biurowych
i pomieszczenie na archiwum
oraz remont sanitariatów na po-

trzeby Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Zadanie
w całości zrealizowano w 2006
roku.

W latach 2006-2007 wyre-
montowano i przebudowano
świetlicę wiejską w Świnkowie.
W kwietniu 2008 zakończono
budowę Wiejskiego Ogniska Kul-

tury Regionalnej w Smoszewie.
Wykonano drewniany budynek
(grzybek) oraz sanitariaty. W
roku 2010 zakończyła się moder-
nizacja Domu Rolnika w Boża-
cinie. W tym samym roku prze-
prowadzono odbiór techniczny
prac budowlanych Centrum
Sportowo – Integracyjnego dla
dzieci i młodzieży w miejscowo-
ści Osusz – Salnia. W 2006 roku
w budynku pływalni „Wodnik”
otwarto kręgielnię. W roku 2009
wybudowano kompleks boisk
przy Zespole Szkół nr 3 w Kro-
toszynie w ramach programu
„Moje boisko ORLIK 2012”. Za-
kres inwestycji obejmował bo-
isko piłkarskie oraz boisko wie-

lofunkcyjne, do koszykówki i pił-
ki siatkowej, sanitariaty, szatnie,
pomieszczenie trenera środowi-
skowego oraz magazyn sprzętu
sportowego.

3. Kanalizacja i gospodarka

wodna

W mijającej kadencji wybu-
dowano kanalizację sanitarną w
Kobiernie. W latach 2006 – 2007
wybudowano kanalizację na ul.
Łąkowej. W tych samych latach
wybudowano kanalizację sani-
tarną i deszczową ulic: Stawnej,
Ludowej i odcinka ulicy Rolni-
czej. Rozbudowana i zmoderni-
zowana została sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na osie-
dlu Parcelki i na ulicy Kopieczki
z ulicami przyległymi oraz na
ulicy Magazynowej, Zamkowy
Folwark i Rawickiej z ulicami
przyległymi.

Prace te toczyły się w latach
2005 - 2006 i oznaczały moder-
nizację i rozbudowę ponad 19 km
kanalizacji sanitarnej i 10 km
deszczowej. Wykonano 1.028
przyłączy o łącznej długości po-
nad 7 km oraz 7 przepompowni
ścieków. Głównym źródłem fi-
nansowania były fundusze
strukturalne Unii Europejskiej w
ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Re-

gionalnego.

Rozpoczęły się prace związa-
ne z uporządkowaniem gospo-
darki wodno-ściekowej w połu-
dniowej i centralnej części Kro-
toszyna. Etap ten obejmuje dużą
część południowego obszaru
miasta, w którego zakres
wchodzą następujące ulice: Ra-
wicka, Zdunowska, Bolewskie-
go, Staszica i Transportowa
wraz z ulicami przyległymi. Za-
danie obejmuje swoim zasięgiem
wykonanie ok. 21 km sieci kana-
lizacji sanitarnej i 17 km kanali-
zacji deszczowej wraz z przyłą-
czami.

W ramach budowy kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej wyko-
nane będą przykanaliki do gra-
nic posesji poszczególnych dzia-
łek. Ponadto zostanie wykonana
sieć wodociągowa na odcinku ok.
3 km. Ostateczne zakończenie i
rozliczenie inwestycji ma nastą-
pić w sierpniu 2013 roku. Ponad
60% środków finansowych gmi-
na otrzymała w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Środowisko”. Starania o tak
znaczne dofinansowanie trwały
od 2008 roku. Wybranemu w dro-
dze przetargu wykonawcy 30 lip-
ca 2010 roku przekazano plac
budowy. Opracowano dokumen-
tację na budowę kanalizacji ulic:
Rysia, Północna i Kozala.

W ramach ochrony przeciw-
powodziowej rozpoczęły się pra-
ce związane z regulacją Jawni-
ka i budową polderów zalewo-
wych. Obejmują one moderniza-
cję zakrytej części Jawnika, mo-
dernizację i przebudowę zbiorni-
ka retencyjnego nr 1 (Jezioro
Odrzykowskie) oraz budowę
dwóch suchych polderów zale-
wowych. Wokół zbiorników re-
tencyjnych oraz cieków wodnych
utworzone zostaną strefy ziele-
ni, które spowodują podczysz-
czenie wód powierzchniowych
spływających do cieków.

Dokumentacja tego przedsię-
wzięcia powstała w latach 2005
–2007. W drugiej połowie 2009
złożono wniosek o dofinansowa-
nie do Urzędu Marszałkowskie-
go w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Przyznane dofinanso-
wanie wyniesie ponad 60% kosz-
tów. Realizacja tej inwestycji
potrwa trzy lata.

Rondo na Lipowej to du¿e udogodnienie dla osób podje¿d¿aj¹cych autem pod szko³ê parkow¹ w Krotoszynie

Nowe elewacje gruntownie remontowanej SP 4

Oba stawy w parku miejskim by³y czyszczone ze szlamu. Potem wzmocniono
brzegi zbiorników i zamontowano na nich wodotrysk
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Gośćmi spotkania byl i :
poseł Maciej Orzechowski,
przewodnicząca Rady Miej-
skiej Zofia Jamka, gminni
radni, dyrektorzy przedszko-
li, szkół i jednostek organiza-
cyjnych. Przybyli także: Ka-
rol Kaj, prezes Zarządu Od-
działu ZNP, przedstawiciele
związków zawodowych, licz-
ne grono nauczycieli emery-
tów, nagrodzeni pedagodzy
oraz firmy i instytucje, które
finansowo i rzeczowo wspo-
magają działalność szkół. W
uroczystości uczestniczyli
również goście z partnerskie-
go Dierdorfu w Niemczech.

Podczas spotkania nauczy-
ciele szkół i przedszkoli pro-
wadzonych przez gminę, któ-
rzy w lipcu zdali egzamin na
stopień nauczyciela miano-
wanego, złożyli ślubowanie.
Następnie burmistrz Julian
Jokś złożył gratulacje Alinie
Binkofskiej, dyrektor Gimna-
zjum nr 2, oraz Sabinie Ryba-
kowskiej, dyr. Zespołu Szkół
w Benicach, którym Prezy-
dent RP przyznał Brązowe
Krzyże Zasługi. Gospodarz
gminy wręczył również dy-
rektorom oraz nauczycielom
nagrody za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze i
wyróżniającą pracę pedago-
giczną. Otrzymali je:
- Sławomira Kalak, dyr. ZS nr
3,
- Aleksandra Leja, dyr. Gim.
nr 4,
- Lidia Nadstawska Zybała,
dyr. SP w Świnkowie,
- Sabina Robakowska, dyr. ZS
w Benicach,
- Renata Sawicka, dyr. Przed-
szkola nr 1,
- Zbigniew Kurzawa, dyr. ZS
nr 1 z OI,
- Jerzy Radzikowski, dyr. SP
nr 8,
- Zenon Szczęsny, dyr. SP w
Lutogniewie,
- Teresa Gędziorowska , wi-
cedyr. ZS nr 2 z OI,
- Dorota Rutkowska, wicedyr.

Œwiêto edukacji
14 paŸdziernika odby³a siê w krotoszyñskim
Ratuszu miejsko-gminna uroczystoœæ z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

SP nr 4,
- Iwona Fila, nauczycielka SP
w Kobiernie
- Edyta Gąsiorkiewicz, na-
uczycielka SP nr 8,
- Beata Grobelna, nauczyciel-
ka ZS nr 3,
- Marlena Jasik, nauczyciel-
ka Przedszkola nr 7 z OI,
- Magdalena Lindner, nauczy-
cielka ZS nr 1 z OI,
- Grażyna Mej, nauczycielka
Przedszkola nr 6 z OI,
- Ewa Ostrowska, nauczyciel-
ka ZS nr 2 z OI,
- Beata Polańska-Wiatr, na-
uczycielka ZS nr 1 z OI,
- Małgorzata Ptak, nauczy-
cielka SP w Gorzupi,
- Agnieszka Ryba, nauczy-
cielka SP nr 8,
- Kinga Sygnet, nauczycielka
SP nr 4,
- Klaudia Szubert, nauczy-
cielka SP w Świnkowie,
- Olga Wojtaszek, nauczyciel-
ka Gim. nr 2,
- Aleksandra Woźna, nauczy-
cielka Gim. nr 4,
- Urszula Woźniak, nauczy-
cielka Gim. nr 4,
- Sławomir Chlebowski, na-
uczyciel SP nr 8.

Za 50-letnią przynależność
do Związku Nauczycielstwa
Polskiego odznaką przyznaną
przez prezesa Zarządu Głów-
nego ZNP Sławomira Bro-
niarka wyróżniono następu-
jących emerytowanych na-
uczycieli:
-  Wandę Czapczyńską, na-
uczycielkę Zespołu Szkół
Specjalnych,
- Teresę Kaźmierczak, na-
uczycielkę Zespołu Szkół
Specjalnych,
- Marię Misiak, wieloletnią
dyrektor Przedszkola nr 3.

Podczas uroczystości bur-
mistrz powierzył nauczycie-
lom na kolejną kadencję sta-
nowiska doradców metodycz-
nych w Samorządowym
Ośrodku Doskonalenia Na-
uczycieli w Krotoszynie. Byli

to:
- Aleksandra Wachowiak, dy-
rektor SP w Roszkach,
- Zbigniew Kurzawa, dyrek-
tor ZS nr zOI,
- Mariola Aleksandrzak, na-
uczyciel I LO,
- Marzena Budnik, nauczy-
cielka ZSP nr 3,
- Ewa Jabłońska, nauczyciel-
ka ZSP w Koźminie Wlkp.,
- Violetta Morawska, nauczy-
ciel ZS nr 1 z OI,
- Urszula Woźniak, nauczy-
cielka Gim. nr 4,
- Alicja Zajączkowska, na-
uczyciel ZS nr 2 z OI,
- Edward Jokiel, nauczyciel I
LO.

Dzień Edukacji  Narodowej
był okazją do złożenia po-
dziękowań firmom i instytu-
cjom, które wspierają dzia-
łalność placówek oświato-
wych. Podziękowania otrzy-
mali:
- Maria i Franciszek Bana-
szak, PPUH Maria Banaszak,
- Mirosław Bączyk, Kroto-
szyn
- Grzegorz Czachorek, Za-

kład Rzemiosła Artystyczne-
go, Wyrobu Intarsji, Usług
Stolarskich,  Tokarstwo w
Drewnie, Krotoszyn
- Dariusz Fabianowski DAF-
MAL, Krotoszyn
- Hanna Figaj, Krotoszyn
- Daria i Zbigniew Głodas,
Restauracja Ratuszowa
- Stanisław Grześkowiak, Di-
ler Buderus, Instalatorstwo
Sanitarne, Krotoszyn
-  Sławomir  Kaźmierczak,
Przedsiębiorstwo Usługowe
D e k a r s t w o – B l a c h a r s t w o ,
Krotoszyn
- Anna Krawczyk, Leszek Ku-
liński, Krotoszyn
- Edward Krawczyński, Usłu-
gi  Budowlano-Montażowe,
Krotoszyn
- Józef Kryś, Przedsiębior-
stwo Budowlano-Handlowe
MAL-POL, Krotoszyn
- Mariusz Kubiak, Przedsię-
biorstwo Remontowo-Budow-
lane „Kubiak”, Krotoszyn
- Wiktor Lindner, Księgarnia
Krotoszyńska Lektorat Plus
-  Beata i  Robert  Łukasik,
Krotoszyn
- Lucyna i Paweł Mikstaccy,

Krotoszyn
- Robert Minta,  Instalacje
Energetyczne i Techniczne,
Krotoszyn
- Marek Pawlicki, Krotoszyn
- Jan Pluta, prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kro-
toszynie
- Franciszek Roszczak PPHU
„Konstal”, Krotoszyn
- Monika i Tomasz Siudy, Kro-
toszyn
- Zbigniew Sójka, Gorzupia
- Grzegorz Szmolke, prezy-
dent LIONS CLUB Krotoszyn
kadencji 2009-2010
- Cezary Sztuder - AGRO UNI-
MA, Krotoszyn
- Adam Tyrakowski Przedsię-
biorstwo Handlowe A-T S.A.,
Krotoszyn
- Robert Tysiak, Krotoszyn
- Anna Zawikowska, Kroto-
szyn.

Uroczystość uświetni ł
program artystyczny przygo-
towany przez uczniów Gim-
nazjum nr 4 w Krotoszynie
pod kierunkiem Karola Kaja,
prezesa ZO ZNP w Krotoszy-
nie.                                     (arlet)
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18 września 2004 r. Daniel z
dwójką kolegów wyruszył na
trasę dookoła Kotliny Jelenio-
górskiej przez Karkonosze, Ru-
dawy Janowickie, Góry Kaczaw-
skie i Izerskie. Niestety ulewny
deszcz i kontuzje zmusiły go-
prowców do przerwania tej
eskapady po przejściu 95 km. 8
lutego 2005 r. w Kotlinie Małe-
go Stawu lawina zniweczyła
plany Daniela Ważyńskiego.
Okrutnik los przeciął również
nić życia będącego z nim na
służbie Mateusza Hryncewi-

cza. 29 października 2005 r. pię-
ciu kolegów z karkonoskiego
GOPR-u postanowiło pro memo-
riam Daniela i Mateusza pono-
wić próbę pokonania trasy
wokół Kotliny Jeleniogórskiej.
Po 7 latach od skromnej wy-
cieczki trójki kolegów  Grupa
Karkonoska GOPR doczekała
się wielkiej, ogólnopolskiej im-
prezy dla 300 piechurów. Zain-
teresowanie tym górskim wy-
czynem jest tak wielkie, że roz-
poczęta o północy 1 czerwca br.
rejestracja do tegorocznej edy-
cji zakończyła się po 15 minu-
tach.

Od 2 lat  w tym arcytrudnym
górskim przedsięwzięciu bierze
udział małżeństwo z Krotoszy-
na : Agnieszka i Paweł Rud-

niccy. W 2009 r. krotoszynianie
zostali PIERWSZĄ  w POLSCE
PARĄ MAŁŻEŃSKĄ, która
przeszła tę morderczą trasę,
mieszcząc się w wyznaczonym
limicie czasowym – 48  godzin.

Zachęceni tym niebywałym
sukcesem małżonkowie 17
września br. wraz z 269 śmiał-
kami z całej  Polski stanęli na
starcie VII „Przejścia dookoła

Tytani marszu
Kiedy w 2003 r. ruszy³em z 10 œmia³kami  na

100-kilometow¹ ca³odobow¹ wêdrówkê, nawet
przez myœl mi nie przesz³o, ¿e rok póŸniej
ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR-u, Daniel
Wa¿yñski stworzy górski odpowiednik naszej
ekstremalnej wêdrówki pieszej.

Kotliny Jeleniogórskiej”. Nie
straszna im była zimna pogoda
(temperatura odczuwalna na
Śnieżce -11șC ), 151 km gór-
skich szlaków, 2 bezsenne noce,
5000 m wspinaczki (dla porów-
nania: Mont Blanc 4810 m n.p.m.
), 5000 m zejść (ból kolan i sta-
wów skokowych) oraz ciężar
niesionego na barkach ekwi-
punku. Po 39 godzinach zmagań
z przestrzenią, czasem i samym
sobą Agnieszka i Paweł pojawi-
li się na mecie, kończąc impre-
zę jako 28 i 29 jej uczestnik.
Wola wielu spośród uczestni-
ków VII „Przejścia dookoła Ko-
tliny Jeleniogórskiej” skorodo-
wała, ale małżonkowie Rudnic-
cy okazali się ludźmi ze stali
nierdzewnej.

Wśród uczestników Przej-
ścia było kilku szaleńców, któ-
rzy chcieli pokonać trasę w cza-
sie mniejszym niż 24 godziny.
Wielu również widziało w
uczestnikach swoich rywali.
Agnieszka i Paweł byli jednak
wierni idei Przejścia : „Rywali-
zujesz jedynie ze swoimi słabo-
ściami”.  I tę rywalizację po raz
drugi zakończyli zwycięsko.

Drodzy małżonkowie! Do zo-
baczenia na trasie VIII Rajdu
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
„Setka w dobę (100 km/24 h )”,
bo na szlakach VIII „Przejścia
dookoła Kotliny Jeleniogór-
skiej” raczej się nie spotkamy.
W tej imprezie mogą brać udział
tylko tacy TYTANI MARSZU ,
jak WY.

Wielki Buchalter Nadworny
Królewskiego Towarzystwa Łaj-
zów Górskich

Juliusz Poczta

…podczas której przyznane
zostały najbardziej prestiżowe
nagrody i wyróżnienia w seg-
mencie infrastruktury obiektów
sportowo-rekreacyjnych w Pol-
sce. Galę poprowadzili Danuta
Burzyńska, przewodnicząca ko-
misji weryfikacyjnej konkursu,
jednocześnie redaktor naczelna
miesięcznika „Builder”, oraz 
Dominik Suwiński, dyrektor
marketingu miesięczników „Bu-
ilder” i „Sportplus”.

Konkurs Budowniczy Pol-
skiego Sportu jest jedynym tego
typu konkursem w Polsce, w któ-
rym w sposób kompleksowy ana-
lizuje się osiągnięcia oraz przy-
znaje wyróżnienia prywatnym
osobom, samorządom, instytu-
cjom oraz firmom zaangażowa-
nym w tworzenie obiektów spor-
towych i rekreacyjnych. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest
Polski Klub Infrastruktury Spor-
towej, a patronat sprawują: Pol-
ski Komitet Olimpijski, Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich,
Centralny Ośrodek Sportu w
Warszawie, Polski Związek Pił-
ki Nożnej oraz Urzędy Marszał-
kowskie. Laureaci wcześniej-
szych wyróżnień utrzymujący
wysoką pozycję w sektorze bu-
downictwa sportowego, którzy
odnieśli nowe sukcesy inwesty-
cyjne, najlepsze firmy i inwesto-
rzy, mogą ubiegać się o statuet-
kę Budowniczy Polskiego Spor-
tu.

Jedno z głównych wyróżnień

Budowniczy sportu

w konkursie Budowniczy Pol-
skiego Sportu z rąk wiceministra
Infrastruktury Olgierda Dzie-
końskiego odebrał dyrektor Cen-
trum Sportu i Rekreacji WOD-
NIK w Krotoszynie Jacek Cier-
niewski - za wzorowe utrzyma-
nie i efektywne zarządzanie Cen-
trum Sportu i Rekreacji WOD-
NIK w Krotoszynie oraz za cało-
kształt działalności na rzecz roz-
woju sportu, rekreacji i rehabi-
litacji leczniczej wśród dzieci i
młodzieży oraz społeczności lo-
kalnej. W konkursie przyzna-
nych zostało 5 statuetek Budow-
niczy Polskiego Sportu.

Należy nadmienić, że jest to już
kolejne wyróżnienie dla Jacka
Cierniewskiego, dyrektora kro-
toszyńskiego CSiR WODNIK.

(wod)

Uczniowie z Zespołu
Szkół w Orpiszewie pod
okiem opiekuna Łukasza Ra-
bendy, korzystając z uprzej-
mości właścicieli stawu w Ja-
nowie,  rozpoczęli swoją
przygodę z wędkowaniem.

Nie straszne było im
wczesne wstawanie w zimne
poranki 5 i 7 października.
Nie wszyscy dysponowali fa-
chowym sprzętem, niektórzy
nowicjusze  mieli wędki wy-
konane samodzielnie z kija,
żyłki, spławika i haczyka.
Młodzi wędkarze z uwagą
wpatrywali się w miejsca za-
rzuconych wędek.  Śledzono
ruchy spławika. Nagłe koły-
sanie i zniknięcie pod wodą
dawało sygnał do podrywa-
nia wędki. Z dumą i wypieka-
mi na twarzy wyciągali
pierwsze złowione ryby.
Świeżo upieczeni adepci węd-
karstwa nie mogą się już do-
czekać kolejnej wyprawy.
                                             (ra)

8 października Karol Pio-
trowski i Juliusz Poczta z kro-
toszyńskiego oddziału PTTK
przedstawili burmistrzowi Ju-
lianowi Joksiowi zasłużonego
petetekowca Zdzisława Gasza.
Dzięki niemu m.in. 15 krotoszy-
nian zdobyło uprawnienia przo-
downików turystyki górskiej.
Gościem burmistrza był rów-
nież Jerzy Frontczak, przodow-
nik turystyki górskiej na Sude-
ty i Beskidy Zachodnie i były
kierownik schroniska młodzie-
żowego „Wojtek” w Szklarskiej
Porębie, gdzie – jak mówi Ju-
liusz Poczta - urodziły się kro-
toszyńskie Łajzy Górskie.

Obaj panowie przyjechali do

Wêdkowali

Z wizyt¹ u burmistrza

Krotoszyna na uroczyste obcho-
dy  jubileuszy: 60-lecia PTTK  na
Ziemi Krotoszyńskiej, 30-lecia
krotoszyńskiego oddziału Klubu

Turystyki Górskiej KOLIBA , 20-
lecia Królewskiego Towarzy-
stwa Łajzów Górskich KOKu.

(mm)

15 wrzeœnia br. w Pa³acu Lubomirskich w
Warszawie odby³a siê Gala Fina³owa XI ju¿
edycji konkursu Budowniczy Polskiego Spor-
tu…

Pawe³ i Agnieszka Rudniccy odbieraj¹ zas³u¿one gratulacje
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Dyr. Jacek Cierniewski dziêkuje
podczas gali za zaszczytne wyró¿nienie
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