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Kwiaty w rocznicê

W sobotę 11 czerwca na dworcu PKP w Kroto-
szynie zatrzyma się pociąg specjalny Ziemianin.
Wagony prowadzone przez wolsztyńską, zabytkową
lokomotywę parową będą stały na krotoszyńskiej
stacji ponad godzinę, od 14.21 do 15.36. Czas posto-
ju w naszym mieście umili pasażerom Krotoszyńska
Orkiestra Dęta oraz zespół Krotoszanie.

Ziemianin odwiedzi nasze miasto w ramach ca-
łodniowej imprezy turystycznej zorganizowanej
przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w Poznaniu.
Pociąg wyruszający o godz. 9.50 ze stacji Poznań
Główny odwiedzi Środę Wlkp. Jarocin, Koźmin Wlkp.
Krotoszyn, Krobię, Leszno, Kościan i zakończy bieg
o godz. 21.50 w Poznaniu. W każdej miejscowości na
peronach będą czekały podróżnych różne atrakcje.
Rezerwacja biletów na stronie TurKol.pl         (eliz)

Weso³a lokomotywa

W sobotę 14 maja odbył się „Festyn Rodzinny”
w przedszkolu nr 5 „Wesoła Gromadka”. Rodzice i
dzieci przybyli na festyn w specjalnie przygotowa-
nych strojach, które zaprezentowali podczas poka-
zów tanecznych. Wszyscy przenieśli się na kilka
godzin do Chin, Grecji, Francji, na Hawaje oraz zna-
leźli się wśród Indian. Każdy z uczestników mógł
skosztować wyśmienitych potraw charakterystycz-
nych dla danego zakątka świata. Imprezie towarzy-
szyła muzyka oraz ciekawe konkurencje. Dzieci
mogły również bawić się w dmuchanym zamku i ska-
kać na trampolinie.                                                [p5]

Uczta u Wierzbiêty zorgani-
zowana w ramach akcji
Noc Muzeów 2011 w kroto-
szyñskim muzeum 14 maja
okaza³a siê ciekaw¹ propo-
zycj¹ dla wielu krotoszy-
nian. Wiêcej czyt. s. 5
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3 maja obchodziliśmy 220. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 maja, zaś 8 maja minęła 66. rocz-
nica zwycięstwa nad faszyzmem.

Przedstawiciele samorządów, kombatanci, de-
legacje organizacji politycznych i młodzież 3 maja
złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą
u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Mickiewicza. Tego
dnia odbyła się się również msza w intencji Ojczy-
zny oraz uroczysta akademia w Gimnazjum nr 2.

8 maja delegacje udały się pod pomniki: Wol-
ności na placu Jana Pawła II oraz  6 Pułku Artyle-
rii Lekkiej przy ul. Piastowskiej.                (emel)

Festyn w przedszkolu
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

27-29 maja Dni Krotoszyna, program
imprezy na s. 8.

29 maja XXXII Bieg Krotosa, godz.
10.00, stadion CSiR Krotoszyn. Pe³na
informacja na s.6.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna za-
prasza na kolejne spotkanie warsztato-
we „Ryczka, tytka i wymborek, czyli kro-
toszyñskie spotkania gwarowe.” Spo-
tkanie dla m³odzie¿y odbêdzie siê w po-
niedzia³ek 30 maja o godz.13.30, warsz-
taty dla doros³ych we wtorek 31maja o
godz.17.00, w sali na I piêtrze. Infor-
macji dodatkowe - tel.62 725-27-83, e-
mail czytelnia@biblioteka.krotoszyn.pl

18 czerwca w kinie „Przedwioœnie" od-
bêdzie siê II Otwarty Przegl¹d tanecz-
ny „Dance Meeting”. KOK zaprasza so-
listów, duety oraz  zespo³y do zapre-
zentowania swoich umiejêtnoœci, po-
mys³ów i talentów niekoniecznie na za-
wodowym poziomie. Zaprasza zarów-
no samouków, którzy sami próbuj¹
uk³adaæ sobie choreografiê, jak i oso-
by æwicz¹ce pod okiem instruktorów.

Krotoszyñskie muzeum zaprasza
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych na wystawê czasow¹ „Skarby
magazynów”. Zwiedzaniu wystawy to-
warzyszy konkurs zatytu³owany „Mu-
zealne zagadki”, w którym uczestnicy
bêd¹ odgadywaæ nazwy przedmiotów,
przeznaczenie oraz nazwê gwarow¹,
je¿eli taka wystêpuje. Przewidziane s¹
symboliczne nagrody dla zdobywców
trzech pierwszych miejsc. Wystawa
bêdzie czynna do 17 czerwca br. Grupy
szkolne proszone s¹ o wczeœniejsze
uzgodnieniu terminu wizyty w mu-
zeum, tel. 62/722-61-47.

4 czerwca w Zespole Szkó³ nr 1 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi odbêdzie siê I
Nocny Turniej Siatkówki Pla¿owej - Jor-
dan Cup 2011. Wiêcej informacji
na s. 6.

Od 20 czerwca do 2 lipca br. mo¿na
bêdzie siê uczyæ w Krotoszynie jêzyka
francuskiego. Wiêcej informacji na s. 6.

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
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Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek
Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Ro-
man Wosiek, Rafa³ Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,  ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Swoją obecnością zaszczyci-
li nas: Burmistrz Julian Jokś, Zo-
fia Jamka, Urszula Tomaszew-
ska, Irena Rękosiewicz, Grze-
gorz Galicki, Jerzy Janicki,
Edward Kozupa, Miłosz Zwie-
rzyk , a  także Dyrektor Biblio-
teki Publicznej im. Stefana Ro-
wińskiego w Ostrowie Wlkp.
Włodzimierz Grabowski.
Gościem specjalnym była mgr
Jolanta Mazurek z Biblioteki
Kórnickiej PAN.

Na wstępie dyrektor Ewa Bu-
kowska powitała zebranych i
przedstawiła działalność biblio-
teki z ostatniego roku. Był on dla
bibliotekarzy bardzo pracowity,
gdyż oprócz pracy z czytelni-
kiem uczestniczyli oni w wielu
szkoleniach z różnorodnych
dziedzin. Wszystko po to aby
jeszcze lepiej służyć użytkowni-
kom, by byli zadowoleni i usatys-
fakcjonowani naszą działalno-
ścią. Warto nadmienić, że biblio-
teka już od kilku lat pracuje nad
wprowadzeniem w swojej dzia-
łalności elektronicznego syste-
mu do obsługi czytelników.  W
związku z  tym procesem już od
dnia 1 czerwca biblioteka uru-
chamia elektroniczną wypoży-
czalnię książki mówionej. Nie
zamierzamy jednak na tym po-

przestać. Od września elektro-
niczna wypożyczania obejmie
Odział dla Dzieci i Młodzieży.
Docelowo również Dział dla Do-
rosłych i wszystkie filie biblio-
teczne będą nią objęte. Każdy
czytelnik będzie posiadał własną
kartę biblioteczną, która umoż-
liwi mu korzystanie z wszystkich
placówek biblioteki. W tym uro-
czystym dniu wydano 11 specjal-
nych kart bibliotecznych z pierw-
szymi numerami. Pierwszą
otrzymał Burmistrz Julian Jokś.
W rewanżu na ręce pani dyrek-
tor przekazał prawo użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości
gruntowej, na której mieści się
biblioteka. Następnie głos zabra-
li zaproszeni goście, którzy w
ciepłych i miłych słowach wypo-
wiadali się o działalności biblio-
teki. Partnerzy koalicyjni, z któ-
rymi współpracuje biblioteka
otrzymali podziękowania. Póź-
niej mgr Jolanta Mazurek przed-
stawiła prezentację multime-
dialną na temat Wielkopolskiej
Biblioteki Cyfrowej i zbiorów w
niej się znajdujących.

Na zakończenie wszyscy
przy wspólnej kawie mieli oka-
zję do rozmów i wymiany do-
świadczeń.

 Alina Kajewska

Gościem a zarazem prowadzą-
cym spotkanie był prof. dr hab.
Przemysław Czapliński z Instytu-
tu Filologii Polskiej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Pod jego kierunkiem grupa
uczniów Gimnazjum nr 2 oraz
członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki analizowali wspólnie treść
czterech wierszy Czesława Miło-
sza. Były to utwory wybrane przez
profesora.

Poziom trudności był dość wy-
soki, ale dzięki dużej pomocy pro-
wadzącego młodzi badacze poezji
uporali się z ambitnym zadaniem.
Pogłębione zapoznanie się z treścią
utworów pozwoliło im choć przez

W dniu 3 maja o godz. 7.00 na
zbiorniku nr 1 w Biadkach roz-
poczęły się  zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza Krotoszyna.
Pomimo ekstremalnych warun-
ków atmosferycznych w zawo-
dach wzięło udział 34 zawodni-
ków. Z uwagi na pogodę zawody
skrócono o  godzinę. Puchar Bur-
mistrza Krotoszyna wywalczył
Radosław Sternal z wynikiem
3695 pkt, przed Hubertem Siad-
kiem (2375 pkt) i Michałem Wit-
kowskim (1890 pkt). Kolejne miej-
sca  pierwszej dziesiątki zajęli:

Robert Dudziak - 1785 pkt, Wła-
dysław Piotrowski - 1720 pkt,
Leszek Rachwalski - 1665 pkt,
Sławomir Witkowski - 1350 pkt,
Paweł Noculak - 1300 pkt, Grze-
gorz Potarzycki - 1250 pkt i Woj-
ciech Mizera - 420 pkt. Puchary i
atrakcyjne nagrody wręczał peł-
niący obowiązki prezesa PZW
Koło Krotoszyn Miasto pan Mi-
chał Witkowski. Organizatorem i
sponsorem zawodów było Miasto
i Gmina Krotoszyn oraz poszcze-
gólne koła wędkarskie.

(rom)

Przypominamy, że w maju wypada termin płatności drugiej raty
za koncesję na podawanie i sprzedaż alkoholu. Opłatę można
wnieść w kasie tutejszego urzędu.                                                              (red.)

O Mi³oszu z m³odzie¿¹
4 maja w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej
odby³y siê warsztaty literackie pt. Cicho-sza:
czytamy Mi³osza.

chwilę popatrzeć na świat z per-
spektywy poety.  Obecna na spo-
tkaniu Magdalena Giemza, in-
struktorka Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu, zaprosiła
uczestników spotkania do konkur-
su na recenzję ze spotkania. Na
autorów najlepszych prac czeka
wycieczka do Krakowa.

Warsztaty z prof. Czaplińskim
przeprowadzono tego dnia także w
Zdunach. Oba spotkania odbyły się
w ramach projektu realizowanego
przez WBPiCAK pt. Czego uczy nas
Czesław Miłosz. Rok 2011 jest w
naszym kraju Rokiem Miłosza.

(eliz)

Ekstremalne wêdkowanie
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Dzieñ Bibliotekarza
11 maja br. w Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Arkadego Fiedlera odby³ siê po
raz pi¹ty Powiatowy Dzieñ Bibliotekarza.

Zap³aæ ratê za alkohol
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Kamil: Dlaczego Dni Krotoszyna odbêd¹
siê na B³oniu a nie na Rynku?
OdpowiedŸ: Rynek ogranicza mo¿liwoœci
przestrzenne i logistyczne organizacji tak
du¿ej imprezy masowej i to z lunaparkiem.
Ponadto wystêpy estradowe odbywaj¹ce
siê po godz. 22.00 w centrum miasta s¹
uci¹¿liwe dla mieszkañców.

Barbara: Jestem zawiedziona. Zapowiada-
na transmisja mszy  nadawana za pomoc¹
kamery internetowej by³a niedostêpna.
OdpowiedŸ: Transmisjê prowadzi³ portal
Newskrotoszyn poprzez wynajêty serwer.
Na proœbê osób prowadz¹cych portal
Urz¹d Miejski w Krotoszynie udostêpni³
tylko miejsce na miejskiej stronie interne-
towej (baner) oraz ³¹cze internetowe. W
czasie transmisji okaza³o siê, ¿e ich serwer
umo¿liwia równoczesne korzystanie z prze-
kazu tylko 80 uczestnikom, na co urz¹d nie
mia³ ¿adnego wp³ywu. I tylko tyle osób
ogl¹da³o transmisjê.

Zainteresowana: 1. Co z remontem drogi
krajowej od ronda w kierunku KoŸmina?
2. Kiedy bêdzie rondo ko³o szpitala? 3.
Ludzie chc¹ McDonald'sa lub KFC w Kro-
toszynie. 4. Czy jest mo¿liwoœæ organizo-
wania w wakacje na B³oniu potañcówek?
OdpowiedŸ: 1.Remont drogi kraj. nr 15 jest
inwestycj¹ Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, burmistrz nie ma wp³y-
wu na jej zakres i termin. Remont ten jest
planowany na br. pod warunkiem, ¿e Ge-
neralna Dyrekcja bêdzie dysponowa³a œrod-
kami finansowymi. 2. Termin wykonania
ronda ko³o szpitala zale¿y od GDDKA oraz
prywatnego inwestora planuj¹cego budo-
wê pawilonu handlowego na placu obok
szpitala. 3. Przes³aliœmy firmom McDo-
nald's oraz KFC nasz¹ ofertê inwestycyjn¹.
Reszta zale¿y od ich planów inwestycyj-
nych. 4. Na B³oniu kilka lat temu odbywa³y
siê  potañcówki. Obecnie nie ma chêtnych
do organizowania tego typu imprez. Urz¹d
Miejski oraz administrator terenu Centrum
Sportu i Rekreacji s¹ otwarci na wspó³pra-
cê. W bud¿ecie na 2011 rok nie zaplano-
wano gminnej imprezy o charakterze
otwartym, nie biletowanej, która wymaga-
³aby finansowania przez samorz¹d.

Jerzy: Chcia³bym zapytaæ o inwestycje w
rejonie ulic Osadniczej i Kobyliñskiej - te-
ren po dawnej rzeŸni Zak³adów Miêsnych.
OdpowiedŸ: Mamy tam obecnie trzech in-
westorów. Na dzia³ce od strony ul. Osad-
niczej mia³yby powstaæ dwa budynki miesz-
kalne wielorodzinne, ka¿dy na 20 miesz-
kañ, z lokalami handlowymi w parterze. Na
kolejnej dzia³ce, od strony Kobyliñskiej, z
wjazdem od Osadniczej, planowany jest
market Dino. Budynek stoj¹cy u zbiegu ulic
Osadniczej i Kobyliñskiej mia³by natomiast
staæ siê budynkiem us³ugowo-mieszkal-
nym, przy zak³adanej przez inwestora prze-
budowie i rozbudowie.

Mama: Czy jest szansa na otwarcie kolej-
nego oddzia³u przedszkolnego dla dzieci
nieprzyjêtych do przedszkoli na rok2011/
2012. Mo¿e trzeba pomyœleæ o przedszko-
lu i o przysz³oœci naszych dzieci zamiast o
kolejnym markecie i McDonaldzie. W
przedszkolu znalaz³oby siê kilka miejsc pra-
cy i mamy te¿ mog³yby iœæ do pracy.
OdpowiedŸ:  Rodzice dzieci, które nie zo-
sta³y przyjête do  przedszkola, mieli prawo
odwo³ania siê od decyzji komisji kwalifika-
cyjnej w ci¹gu 14 dni od og³oszenia infor-
macji. W ubieg³ych latach zosta³y urucho-
mione oddzia³y w przedszkolach, które
przyjê³y dzieci wszystkich rodziców, któ-
rzy sk³adali odwo³ania. Nie wykluczam
mo¿liwoœci utworzenia dodatkowych od-
dzia³ów przedszkolnych dla dzieci 5- i 6-
letnich, które w roku szkolnym 2011/2012
maj¹ obowi¹zek rocznego przygotowania
przedszkolnego. W przypadku dzieci m³od-
szych problem ten powinny pomóc roz-
wi¹zaæ nowo otwierane przedszkola nie-
publiczne na terenie Krotoszyna.

Z pytañ do burmistrza…

Burmistrz Krotoszyna informuje, że w ewidencji działalności
gospodarczej nadal figurują wpisy, które zgodnie  z obowiązują-
cymi przepisami są nieaktualne bowiem nie zawierają:
- numeru NIP,
- numeru PESEL,
- określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Pkd
(Polską klasyfikacja działalności).

W związku z powyższym Burmistrz Krotoszyna wzywa wszyst-
kich przedsiębiorców, którzy nie dopełnili ww. obowiązku, do nie-
zwłocznego uzupełnienia danych lub złożenia pisemnej informa-
cji o zaprzestaniu wykonywania przez siebie działalności na dru-
ku EDG1 (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej
urzędu).

Wszelkie informacje na ww. temat można uzyskać w Wydzia-
le Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie pok. nr 46 na ul. Kołłątaja 7 lub telefo-
nicznie pod nr 62/722 74 80; 62/722 74 81 lub 62/722 74 53 w godzi-
nach od 7.30 do 15.30.

Powyższa informacja jest podyktowana zmianą przepisów,
jakie mają wejść w życie od 1 lipca tego roku, kiedy zostanie utwo-
rzona Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego ds. gospo-
darki.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił kon-
sekwencje braku aktualizacji wpisu.                                     (jolma)

A k c j ę
prz y g o t o -
wało Regio-
nalne Cen-
trum Edu-
kacji Ekolo-
gicznej we
współpracy
z Urzędem
Miejskim  w
K r o t o s z y -
nie, Staro-
stwem Po-
wiatowym,
S t r a ż ą
Miejską i
Technikum Ochrony Środowi-
ska. Głównym jej celem jest zmo-
bilizowanie właścicieli psów do
sprzątania po swoich pupilach.
Zadaniem kampanii jest również
uświadomienie zagrożeń, jakimi
dla zdrowia ludzkiego są psie
kupy zanieczyszczające ulice,

Informujemy, że 19 maja została zamknięta dla ruchu kołowego
ulica Młyńska, na odcinku od Ogrodowskiego do Bolewskiego. Pro-
wadzone na tej ulicy prace związane są z budową kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w ramach realizowanego przez samorząd zada-
nia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglo-
meracji Krotoszyn - etap II." Zgodnie z założeniami roboty budowla-
ne potrwają około 6 tygodni. Za powstałe utrudnienia przeprasza-
my.                                                                                                      (red.)

Przebudowa ul. Rolniczej w Krotoszynie – etap I. W dniu 11 maja
2011 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa ul. Rolni-
czej w Krotoszynie – etap I”.

Zakres prac w ul. Rolniczej obejmował budowę ciągu pieszo-jezd-
nego o długości ponad 300 m i szerokości 5,5 metrów
z kostki betonowej oraz wykonanie wjazdów do posesji. Wykonawcą
robót budowlanych wybranym w wyniku przetargu było Przedsię-
biorstwa Budowlano – Handlowe „MAL-POL” Józef Kryś z Kroto-
szyna. Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 552 tys. zł.

(karo)

4 maja w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się spotka-
nie delegacji strażaków-ochotników z Fontenay-le-Comte (Fran-
cja) z krotoszyńskimi strażakami-ochotnikami. Podczas spotka-
nia  podpisano umowę przedłużającą współpracę ratowników z
obu miast.  Umowę podpisali:  reprezentujący stronę francuską
Denis Mondange, szef centrum ochotników z Fontenay-le-Comte,
oraz  Jerzy Kalak prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP.                                                                                    (mm)

M³yñska zamkniêta

Rolnicza oddana
do u¿ytku

Uwaga przedsiêbiorcy

Podpisali umowê
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Posprz¹taj po psie

skwery i place zabaw.  W mieście
pojawiły się plakaty informują-
ce o karach, jakie grożą za nie-
sprzątanie psich odchodów, zaś
na trawnikach specjalne tablicz-
ki informacyjne z hasłem „Po-
sprzątaj po swoim psie”. Przygo-
towano odpowiednie kosze i pa-
kiety ułatwiające zachowanie
czystości.

Uczniowie Technikum
Ochrony Środowiska oraz straż-
nicy miejscy rozdawali miesz-
kańcom ulotki informacyjne
przygotowane na potrzeby akcji,
właściciele psów otrzymywali
też psie pakiety.

Zaplanowano prelekcje w
przedszkolach i szkołach mają-
ce na celu uświadomienia dzie-
ciom obowiązków jakie ciążą na
właścicielu psa. W szkołach pod-
stawowych przeprowadzony zo-
stanie również konkurs pla-
styczny związany z tematyką
kampanii.  Akcję zakończy fe-
styn, który odbędzie się najpraw-
dopodobniej we wrześniu i zosta-
nie połączony z imprezą „Sprzą-
tanie świata”                                (mm)

19 maja rozpoczê³a siê w Krotoszynie kam-
pania  informacyjna „Ty te¿ mo¿esz posprz¹taæ
po swoim psie”.
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Ulotki rozdawali  uczniowie krotoszyñskiego Technikum
Ochrony Œrodowiska...

... i stra¿ miejska.
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Część główną uroczystości,
przeprowadzoną na Rynku, po-
przedziła defilada jednostek
OSP i pocztów sztandarowych z
placu przy strażnicy pod pomnik
św. Floriana na Małym Rynku.
Złożywszy kwiaty pod postu-
mentem patrona, strażacy w to-
warzystwie orkiestry OSP Koby-
lin przemaszerowali na Rynek.
Wszystkich zaproszonych, jak i
mieszkańców zgromadzonych
na Rynku powitał burmistrz Ju-

lian Jokś. Gośćmi uroczystości
byli między innymi: członek Za-
rządu Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski,
radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Franciszek
Marszałek oraz poseł Józef Rac-
ki. Swoją obecnością uhonoro-
wali święto także przedstawicie-
le zarządów powiatowego i miej-
skiego OSP, krotoszyńscy radni
oraz francuscy strażacy przeby-
wający w Krotoszynie w ramach

W czwartek, 19 maja w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się kolejne spotkanie z
bajką terapeutyczna „Ważne spra-
wy małych ludzi”. Uczestnicy,
dzieci z przedszkola „Słoneczko”,
wysłuchały bajki relaksacyjnej
„Czereśniowe drzewo Arnolda”
autorstwa Beaty Waleńskiej a póź-
niej wzięły udział w zabawach
specjalnie dla nich przygotowa-
nych.

Jedną z nich były kopertowe
kalambury. Dzieci losowały koper-
ty, wewnątrz których znajdował
się obrazek. Zadaniem każdego

uczestnika było odgadnąć co on
przedstawia i pokazać go gestem,
miną innym dzieciom. Wszyscy
bardzo dobrze sobie poradzili.

Ciekawa okazała się zabawa
w pajęczą sieć. Dzieci trzymając
koniec sznurka wypowiadały imię
wybranego dziecka i rzucały mu
kłębek. W ten sposób utworzyła
się wokół przedszkolaków sieć
podobna do pajęczej. Na zakoń-
czenie wspólnie zaśpiewano pio-
senkę o wiośnie. Kolejne zajęcia
z bajkoterapii odbędą się po wa-
kacjach.

Beata Waleńska

Przedszkolaki z Ma-
ciusia zaprosiły do
przedszkola stomatolo-
ga, pana Marcina Żyto.
Pan doktor opowie-
dział dzieciom, jak dbać
o zęby. Przy pomocy ko-
lorowych plansz wytłu-
maczył, z czego składa
się ząb i co się z nim dzie-
je, gdy zaczyna choro-
wać. Wyjaśnił, jak prawi-
dłowo myć zęby i zachę-
cał do wizyt w gabinecie
stomatologicznym. Dzie-
ci były bardzo zaintere-
sowane tematem, zada-
wały mnóstwo pytań.  Na
zakończenie spotkania
otrzymały od pana dok-
tora Dyplom Pięknego
Uśmiechu i kolorowe
ulotki dotyczące zdro-
wia. Nie był to dla przedszkola-
ków koniec rozmów o zdrowiu.

Podczas Dnia Marchewki wy-
chowankowie przedszkola do-
wiedzieli się, jak ważne  dla zdro-
wia jest jedzenie warzyw. Tego
dnia wszyscy ubrani  w pomarań-
czowe stroje uroczyście obcho-
dzili urodziny Marchewki. Były
tańce i urodzinowy tort. Pani opo-
wiadała o zaletach i wartościach

odżywczych tego warzywa oraz 
o różnych sposobach jej przyrzą-
dzenia. Następnie dzieci założy-
ły kuchenne fartuszki, zabrały

się do pracy, a potem do degusta-
cji. Spróbowały marchwi w róż-
nych postaciach, chrupały ją na
surowo, próbowały utartą w po-
staci surówki oraz piły pyszny
marchwiowy sok przygotowany
za pomocą sokowirówki. Po ta-
kiej dawce witamin i śmiechu
wszystkie przedszkolaki wiedzą
co jest zdrowe i smaczne.
                                             (don)

Dnia 12.05.2011r. w galerii
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie,
odbyła się przekrojowa wystawa
fotograficzna, podsumowująca
działalność artystyczną Barto-
sza Blechy.

Uczniowie mieli możliwość
obejrzenia prac byłego absol-
wenta szkoły z lat 2007-2011
oraz wysłuchania refleksji na
temat fotografii. Wśród zapro-
szonych gości był znany fotore-
porter Marek Lapis.

(G4)

W niedzielę 15 maja br. ok.
godz. 16:00 pojawił się ogień w
zabytkowym kościele pw. św.
Marii Magdaleny w Krotoszynie.

Ogień pojawił się po prawej
stronie ołtarza (zapaliła się pod-
łoga i ściana), wydostał się na
zewnątrz budynku. W czasie ak-
cji, strażacy wywiercili otwory w
ścianie, przez które gasili pia-
ną płomienie wewnątrz budyn-
ku. Zniszczona została część
wyposażenia liturgicznego oraz
zabytkowy obraz. Spaleniu uległ
fragment podłogi i część ściany
przy ołtarzu. Dzięki ofiarności i
szybkiej reakcji strażaków ko-
ściół ocalał. Akcją gaśniczą do-
wodził Pan Tomasz Niciejewski
z Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie.

współpracy z miastem Fontenay
le Comte.

Święto było okazją, aby jak co
roku, wręczyć członkom i szefom
OSP odznaczenie za zasługi w
służbie strażackiej, zaangażowa-
nie i wzorowe wypełnianie funk-
cji w zaszczytnej działalności ra-
towniczej. Przedstawiciel Zarzą-
du Województwa Wielkopolskie-
go i radny Sejmiku wręczyli Od-
działowi Miejsko-Gminne-
mu ZOSP Krotoszyn odznakę
honorową  „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego”.

Tradycyjnie już burmistrz
Jokś wraz z przewodniczącą
Rady Miejskiej Zofią Jamką prze-
kazali dowódcom jednostek klu-
czyki do nowych pojazdów stra-
żackich zakupionych dzięki
wsparciu gminy.

Po odczytaniu przesłanych li-
stów gratulacyjnych oraz krót-
kich przemowach gości umundu-
rowani uczestnicy spotkania
zwartą kolumną i przy dźwiękach
orkiestry przedefilowali wokół
Rynku i odmaszerowali do straż-
nicy na tradycyjny poczęstunek
polowy – grochówkę.             (eliz)

Stra¿ackie œwiêto
2 maja odby³y siê w Krotoszynie uroczyste obchody Dnia Stra¿aka.

Wystawa w G4

Po¿ar w koœciele
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O zdrowiu w przedszkolu
Jak dbaæ o zdrowie

wiedz¹ przedszkolaki
z Maciusia. 
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W uroczystoœci z okazji Dnia Stra¿aka wzi¹³ udzia³ miêdzy innymi Krzysztof
Grabowski, przedstawiciel Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego.
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Organizatorzy imprezy sza-
cują, że sobotni wieczór w mu-
zeum spędziło kilkuset miesz-
kańców. Tuż przed godziną 20.00
spory tłum oblegał plac przed
budynkiem muzeum. Oczekiwa-
no na prezentację pocztu Wierz-
bięty i pokazy walk rycer-
skich. Po zmaganiach rycerzy,
krotoszynianie mogli obejrzeć

Noc w muzeum
Uczta u Wierzbiêty zorganizowana w ramach  akcji Noc Muzeów 2011 w
krotoszyñskim muzeum 14 maja okaza³a siê ciekaw¹ propozycj¹ dla
wielu krotoszynian.

występ zespołu muzyki dawnej
ARTIFEX. W tym samym czasie
część gości Wierzbięty oglądała
w holu muzeum wystawę foto-
grafii przedstawiających działal-
ność  krotoszyńskiego pocztu,
który wchodzi w skład Bractwa
Rycerskiego Ziemi Kaliskiej.
Zgodnie z zapowiedzią Wierz-
bięta zaprosił swoich gości do

2 maja 2011 roku państwo
Elżbieta i Kazimierz Nadstawscy
z Bożacina świętowali 65-lecie
związku małżeńskiego.

9 maja bożacińskich jubila-
tów odwiedzili burmistrz Julian
Jokś oraz Renata Pflantz, kie-
rownik USC w Krotoszynie. Zło-
żyli im gratulacje z okazji tak
pięknych godów oraz wręczyli
dyplom okolicznościowy i bukiet
kwiatów. Państwo Nadstawscy
podziękowali, zapraszając gości
na słodki poczęstunek.

Elżbieta i Kazimierz Nad-
stawscy związek małżeński za-
warli w USC w Krotoszynie 24
kwietnia 1946 roku. Przypieczę-
towali go ślubem kościelnym zło-

¯elazne gody
W połowie maja krotoszyński

Urząd Miejski odwiedziła grupa
studentów  z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu.

Młodzież studiująca inżynie-
rię wodną na Wydziale Meliora-
cji i Inżynierii Środowiska przy-
jechała do Krotoszyna w ramach
ćwiczeń terenowych. 

Wizyta w naszym mie-
ście rozpoczęła się spotkaniem
z burmistrzem Julianem Jok-
siem. Następnie studenci obej-
rzeli multimedialną prezentację
przygotowaną przez pracowni-
ków Wydziału Inwestycji i Roz-
woju na temat projektów doty-
czących uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej  oraz re-
gulacji cieku Jawnik i budowy

polderów zalewowych. Goście
zwiedzili także stację uzdatnia-
nia wody w Zdunach, kroto-
szyńską oczyszczalnię ście-

stołu biesiadnego, na którym
oprócz miętowej herbaty i mio-
du serwowano podpłomyki z
czosnkiem i rodzynkami, czarne
i białe chleby oraz smalec i ki-
szone ogórki.

Co odważniejsi zeszli do mu-
zealnych piwnic zamienionych
na ten czas na więzienne lochy.
Dla niektórych zwiedzanie  za-
kończyło się zamknięciem w
dyby.

Krotoszynianie mieli okazję
obejrzeć film z obchodów 550-le-
cia miasta oraz najstarszy na-
kręcony w Krotoszynie filmik, z
1919 r. o pobycie generała Halle-
ra w Krotoszynie, a także pre-
zentację multimedialną o Kroto-
szynie w czasach Wierzbięty.
Przy okazji bytności w mu-
zeum można było oglądać ekspo-
zycje stałe, wystawę czasową
„Skarby magazynów”, a nawet
wziąć udział w konkursie „Mu-
zealne zagadki” polegającym na
odgadnięciu nazw oraz przezna-
czenia  różnych przedmio-
tów, którymi w życiu codzien-
nym posługiwali się nasi przod-

kowie.
Osoby, które najlepiej pora-

dziły sobie z zagadkami, otrzy-

mały nagrody ufundowane przez
Urząd Miejski w Krotoszynie.

(mm)

Po raz trzeci rusza akcja elektronicznej identyfika-

cji psów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Każdy za-

meldowany na terenie miasta i gminy Krotoszyn posia-

dacz psa może bezpłatnie zaczipować swojego czworo-

noga. Cały koszt usługi ponosi Miasto i Gmina Kroto-

szyn.

Właściciele psów mogą zgłaszać się od maja do

końca listopada br. do niżej wymienionych lecznic we-

terynaryjnych z dowodem tożsamości oraz dokumen-

tem zwierzęcia, metryką, ewentualnie rodowodem lub

aktualną książeczką szczepień:

1. Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p. Tomasz

Grzelski, ul. Bukówko 19, 63-700 Krotoszyn, tel. 603 136

839, w godzinach: pon., śr – pt. 19.00 – 21.00, wt. 16.00 –

18.00.

2. Usługi Weterynaryjne „GALLIVET”, p. Karol

Wlazły, ul. Grudzielskiego 32, 63-700 Krotoszyn, tel. 606

467 759, 728 458 669, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00

i 16.00 – 19.00.

Studenci z wizyt¹

żonym - ze względu na niedyspo-
zycję zdrowotną swojego pro-
boszcza - 2 maja w krotoszyń-
skim kościele farnym. Wychowa-
li wspólnie dwoje dzieci, które
obdarzyły ich siedmiorgiem wnu-
ków i w kolejnym pokoleniu - sied-
miorgiem prawnuków. Małżonko-
wie z Bożacina cieszą się dobrym
jak na swój wiek zdrowiem. Pani
Elżbieta ma 87 lat i porusza się
po domu przy pomocy laski, a jej
91-letni małżonek dopiero w ze-
szłym roku zrezygnował z samo-
dzielnych wędrówek po wsi.

Gratulujemy małżonkom z
okazji żelaznych godów i czeka-
my na kamienne (70. rocznica).

(eliz) 

ków  oraz punkt przeładunkowy
odpadów komunalnych przy  ul.
Ceglarskiej w Krotoszynie.
                                            (mm)

3. Prywatna Praktyka Weterynaryjna, p. Elżbieta Krzyśków,

ul. Zdunowska 191, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 68 37, 662

263 213, w godzinach: pon. – pt. 9.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00

4. Gabinet Weterynaryjny „VETINA”, p. Patrycja Polcyn, ul.

Piastowska 30, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 08 46, 606 534

983, w godzinach: pon. – pt. 8.00 – 18.00  sob. 8.00 – 12.00

5. FHU ANIMAR Prywatny Gabinet Weterynaryjny, p. Ma-

rek Wosiek, ul. Głowackiego 11a, 63-700 Krotoszyn, tel. 695 795

786, w godzinach: pon. – pt. 10.00 – 18.00. Istnieje możliwość

telefonicznego umówienia wizyty.

Właściciele psów mających już wszczepione mikroproce-

sory mogą się zgłaszać do ww. gabinetów celem bezpłatnego

wprowadzenia danych o swoim czworonogu do bazy danych

systemu INDEXEL. Adresy gabinetów weterynaryjnych, nume-

ry telefonów i godziny przyjęć, w których można wykonać ww.

usługę zostały także opublikowane na stronie internetowej miej-

skiej www.krotoszyn.pl

(wiol)

Zaczipuj psa
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Pañstwo El¿bieta i Kazimierz Nadstawscy.
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Zawody odbywały się na Sali
Ceramika ulicy Sportowej w Kro-
toszynie. W zawodach wystarto-
wało ponad 110 zawodników i
zawodniczek z 17 klubów.

W zmaganiach chłopców za-
wodnicy Ceramika walczący
jako UKS Suples Błonie okazali
się bezkonkurencyjni, zajmując
drużynowo I miejsce, na II pozy-
cji uplasował się UKS Grun-
wald Plewiska, a III miejsce
przypadło Olimpii Cieszków.

W zapaśniczych zmaga-
niach bardzo dobrze spisali się
dwaj bracia Miłosz i Dawid Se-
teccy, którzy wywalczyli pierw-
sze miejsca w swoich katego-
riach. Natomiast zawodnicz-
kom startującym jako Hera-
kles Orpiszew nie udało się
wywalczyć podium. I miejsce
wywalczyły zawodniczki Piotr-
kowa Trybunalskiego, II m.
Slavia Ruda Śląska, III m. Bol-
ko Żary.

W trakcie oficjalnego
otwarcia z udziałem władz sa-
morządowych oraz zaproszo-
nych gości uczczono minutą
ciszy naszego nieodżałowane-
go zawodnika, trenera, sędzie-
go, kolegę Stefana Olszewskie-
go.

W zawodach brali udział pływacy z Poznania, Bydgoszczy, Ostro-
wa Wlkp., Krotoszyna i Śremu. Zawodnicy podzieleni na kategorie
wiekowe rywalizowali miedzy innymi na 100m stylem dowol-
nym,100m stylem klasycznym,200m stylem zmiennym, 50m stylem
dowolnym. Podczas zawodów pływacy KS Krotosz zdobyli rekordową
liczbę medali -16  (3 złote, 8 srebrnych i 5 brązowych).

Złote medale

- Artur Pauter, I miejsce -50 m stylem klasycznym
- Agata Czuk, I miejsce -100m stylem klasycznym
- Ola Krajewska, I miejsce -100m stylem klasycznym

Srebrne medale

-Wiktoria Mielcarek, II miejsce-50m stylem dowolnym
-II miejsce-50m stylem klasycznym
- II miejsce-50m stylem grzbietowym
- II miejsce-100m stylem zmiennym
- Artur Pauter, II miejsce-50m stylem dowolnym
- II miejsce-50m stylem grzbietowym
- II miejsce-100m stylem zmiennym
- Ola Krajewska,  II miejsce-100m stylem dowolnym

Brązowe medale

- Monika Jadczak,  IIImiejsce-50 m stylem klasycznym
- Julia Dzierla, III miejsce -200m stylem zmiennym
- Julia Rozum-III miejsce -50m stylem dowolnym
-III miejsce -50m stylem grzbietowym
-III miejsce- 100m stylem zmiennym

Puchar Burmistrza Śremu dla najlepszego zawodnika w roczni-
ku 2001otrzymał Artur Pauter. Puchar Burmistrza Śremu otrzyma-
ły również Wiktoria Mielcarek - rocznik 2001 i Ola Krajewska - rocz-
nik 2000 za II miejsce w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę oraz
Julia Rozum za  III miejsce.                                                           (figa)

Dni Krotoszyna odbywają się
w tym roku na Błoniu, nad Je-
ziorem Odrzykowskim. Ze
względu na bezpieczeństwo
uczestników zabawy od godz.
15.00 w piątek 27 maja do godz.
24.00 w niedzielę 29 maja ulica
Sportowa będzie zamknięta dla
ruchu kołowego. Na wjeździe w
tę ulicę ustawiona zostanie za-
pora U-20a, poprzedzi go znak
zakazu wjazdu B-2. Bez proble-
mów będzie można przejechać
przez rondo w pobliżu jeziora
ulicą Wiśniową, w obie strony. Do

Zapasy UKS-ów
13 i 14 maja w Krotoszynie odby³ siê Ogólno-
polski Turniej Uczniowskich Klubów Sporto-
wych M³odzików do lat 14 w zapasach w stylu
wolnym oraz w zapasach kobiet.

Wyniki indywidualne:

Kategoria wagowa 59 kg

I miejsce - Setecki Miłosz
Kategoria wagowa 66 kg

I miejsce - Setecki Dawid
Kategoria wagowa 42 kg

II miejsc – Kowalski Łukasz
III miejsce – Górny Krystian

Kategoria wagowa 35 kg

II miejsc – Fabiś Maksymilian
III miejsce – Bochyński Rafał

Kategoria wagowa 38 kg

III miejsc – Kowalski Mateusz
Kategoria wagowa 47 kg

III miejsc – Kryjom Bartosz
Kategoria wagowa 53 kg

III miejsc – Maćkowiak Bartosz
Kategoria wagowa 59 kg

III miejsc – Kot Ernest

Kategoria wagowa 73 kg

II miejsc – Laskowski Kasper
III miejsce – Strasburger Jakub

Kategoria wagowa 85 kg

II miejsc – Całujek Miłosz

Kategoria wagowa 100 kg

II miejsc – Brylewski Jakub

(rafpat)

Dni Krotoszyna
- zmiana organizacji ruchu

ronda dojedziemy też ulicą Zie-
loną, ale tylko po to, by skręcić
w Wiśniową lub zawrócić. Moż-
na ewentualnie wyjechać z ron-
da na ulicę Spartańska, ale za-
trzymywanie się na tej ulicy w
pobliżu imprezy będzie zabro-
nione. Dotyczyć to będzie około
300-metrowego odcinka, licząc
od ronda.

O zmianie organizacji ruchu
będą uprzedzały kierowców na-
pisy Uwaga, zmiana organizacji
ruchu, ustawione na rondzie.

(eliz)

16 medali dla p³ywaków
7 maja w Œremie odby³y siê Ogólnopolskie
Zawody P³ywackie o Puchar Burmistrza Œremu.

4 czerwca  w Zespole Szkół
nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi (ul. Jagiełły) o godz. 16.30
rozpocznie się I  Nocny Turniej
Siatkówki Plażowej- Jordan Cup
2011. Organizatorem imprezy
jest ZS nr 1 z OI i Uczniowski
Klub Sportowy „Piast”.  

Sprawy organizacyjne: wpi-
sowe 20zł od zespołu; turniej
rozgrywany systemem brazylij-
skim; zwycięzcy otrzymują pu-
char, nagrody i dyplomy; odpra-
wa techniczna godz. 16.00. Zasa-
dy uczestnictwa: turniej rozgry-
wany w formule „open”. Zgłosze-
nia, informacje, kontakt: Piotr
Robakowski, tel. 0505366074

Jordan
Cup 2011

Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Kroto-
szynie we współpracy z To-
warzystwem Przyjaźni Fran-
cusko-Polskiej we Fontenay-
le-Comte zaprasza wszyst-
kich chętnych na kurs języ-
ka francuskiego, prowadzo-
ny przez francuską lektorkę
p. Roselyne Pineau.

Kurs odbędzie się w
dniach od 20 czerwca do 2 lip-
ca br. w godzinach od 15.00
do 19.00 z piętnastominu-
tową przerwą. Zajęcia odby-
wać się będą w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Krotoszynie, ul. Mickiewicza
11 (popularnie zwanym „Ce-
ramiką”). Spotkanie organi-
zacyjne w poniedziałek 20
czerwca od 14.45. Koszt kur-
su: 50 zł za 36 godzin nauki. 
Informacji udziela Urszula
Makieła, tel. 665 749 938. Za-
praszamy serdecznie.
                                       (mak)

Zapraszamy
do nauki
francuskiego

Regulamin:

1. Cel imprezy:
- popularyzacja masowych biegów
jako jednej z form aktywnego wypo-
czynku
- upowszechnienie rekreacji wśród
dorosłych, młodzieży i dzieci
2. Organizator:
- Centrum Sportu i Rekreacji WOD-
NIK w Krotoszynie
3. Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Krotoszynie
- Starostwo Powiatowe w Krotoszy-
nie
- Klub Sportowy „Krotosz”
- Szkolny Związek Sportowy
- Komenda Hufca ZHP
- Komenda Powiatowa Policji w Kro-
toszynie
- Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie
4. Termin i miejsce:
- 29 maja 2011 r. godz. 10:00
- Stadion CSiR w Krotoszynie - ul.
Sportowa
5. Program czasowy:
- 10:00 uroczyste otwarcie zawodów
    * 800 m kl. III – IV
    * 1000 m kl. V – VI
    * 1000 m kl. Gimnazjalne
    * 1000 m Szkoły Ponadgimnazjalne
- 11:00 BIEG GŁÓWNY – 10 km - na-
wierzchnia utwardzona, bieg uliczny,
ruch zamknięty
6. Uczestnictwo:
- W biegu na 10 km prawo startu mają
wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia
i posiadają aktualne zaświadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do
biegu.
7. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia zbiorowe i indywidual-
ne przyjmuje Centrum Sportu i Re-
kreacji w Krotoszynie ul. Mahle 4, 63-
700 Krotoszyn tel. 62 722-80-76, 722-
67-60
- W dniu zawodów, biuro zawodów
czynne na stadionie CSiR w Krotoszy-
nie od godz. 8:30.
8. Opłata startowa do biegu główne-
go:
- 10,00 zł  - od osoby
- 5,00 zł - emeryci, renciści, studenci,
uczniowie
9. Nagrody:
- Wszyscy zawodnicy biegów biorą
udział w losowaniu nagród rzeczo-
wych.
- Uczestnicy biegu głównego powinni
posiadać dowód osobisty oraz nr NIP.
- Uczestnicy biegu głównego otrzy-
mują nagrody i dyplomy za I – III miej-
sce we wszystkich kategoriach wie-
kowych. W kategoriach szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych nagrody i dyplomy za
I – III miejsce.
10. Postanowienia końcowe:
- opiekę lekarską zapewnia organiza-
tor
- protesty przyjmuje komisja odwo-
ławcza
- interpretacja regulaminu należy do
Organizatora
- koszty dojazdów, noclegów, diet po-
krywają uczestnicy
- każdy uczestnik powinien posiadać
aktualny dowód tożsamości
 ORGANIZATORZY SERDECZNIE
ZAPRASZAJĄ!

Więcej informacji:

www.osir.krotoszyn.pl
www.kpwodnik.com.p

Burmistrz Krotoszyna
przyjął patronat honorowy nad
Otwartymi Mistrzostwami w Te-
nisie cyklu I Amatorskich Mi-
strzostw Wielkopolski.

Zawody odbędą się w dniach
2-4 września. Kategorie rozgry-
wek:
- mężczyźni do i powyżej 45 lat
w grze pojedynczej, do 45 lat w
grze podwójnej
- kobiety w grze pojedynczej.

Zgłoszenia do 3 dni przed
turniejem (imię, nazwisko, kate-
goria, e-mail, telefon, miejsco-
wość) tel. +48 503 055 877
e: office@smg-eu.com.

Regulamin rozgrywek jest
dostępny u organizatora. Zapra-
szamy również na Facebook!
Sport Management Group EU

Mistrzostwa
w Krotoszynie

Bieg Krotosa
W niedzielê 29 maja 2011 r.
odbêdzie siê XXXII Bieg
Krotosa. Honorowy patronat
nad biegiem obj¹³ Burmistrz
Krotoszyna Julian Jokœ.



www.is.krotoszyn.pl                                          03 (108)
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W piątek i sobotę, 27 i 28 maja, będzie można oglądać transmisję z Dni Krotoszyna na portalu

News Krotoszyn. W piątek od 18.00 do 21.30, w sobotę od 15.00 do 22.30. Niestety, portal nie uzy-

skał pozwolenia na transmisje występów zespołów Kombii i Sofa. Nie znamy wyniku negocjacji z

zespołem Boys.


