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Œwiêto
Niepodleg³oœci

14 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spo-
tkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego
„Regulacja rzeki Jawnik i budowa polderów zalewowych
na terenie miasta i gminy Krotoszyn”. Informacje doty-
czące realizowanego zadania przedstawił pokrótce An-
drzej Kaik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
krotoszyńskiego UM. Artur Szymani, przedstawiciel
wykonawcy, firmy BUDIMEX S.A.,  poinformował, że
prace na Błoniu rozpoczną się najprawdopodobniej w
drugiej połowie grudnia, bądź na początku stycznia, kie-
dy zmarznięty grunt umożliwi poruszanie się po dnie
jeziora. W spotkaniu oprócz przedstawicieli urzędu, wy-
konawcy, inżyniera kontraktu,  uczestniczyli reprezen-
tanci starostwa, rady miejskiej, przewodniczący rad
osiedli, sołtysi oraz przedstawiciele prasy.                      (mm)

W sprawie Jawnika

11 listopada obchodziliśmy 93. rocznicę odzyskania
niepodległości. W Krotoszynie uroczystość z tej okazji
odbyła się 10 listopada. Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich
i politycznych, poczty sztandarowe i młodzież. Uroczy-
ste spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 podniesieniem
flagi państwowej na Ratuszu. Następnie uczestnicy prze-
maszerowali na plac Jana Pawła II, gdzie pod pomni-
kiem Wolności delegacje złożyły wiązanki kwiatów.W
kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się msza
w intencji Ojczyzny.                                                         (mm)

fo
t.

  
M

on
ik

a 
M

en
zf

el
d-

C
zu

ba
k

10 listopada przedszkolaki w Roszkach bawi³y siê po
raz pierwszy zestawem do zajêæ z wychowania ko-
munikacyjnego Autochodzik, wiêcej - s.7.
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W sobotę 5 listopada w auli I LO im. Hugona Kołłą-
taja odbył się pożegnalny koncert fortepianowy prof.
Andrzeja Stefańskiego. Publiczność wysłuchała in-
nymi utworów Mozarta, Schumanna, Czajkowskie-
go, Liszta.

Po¿egnalny koncert
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Do 23 listopada kino Przedwioœnie
zaprasza na polsko-angielski film ani-
mowany „Lataj¹ca maszyna” 3D oraz
amerykañski horror „Saga Zmierzch:
Przed œwitem 1”. Pierwszy jest wy-
œwietlany o 16.15, drugi o 18.00 i
20.15.  W ramach DKF 24 listopada o
godz. 20.00 mo¿na obejrzeæ komedio-
dramat „Debiutanci” produkcji USA.

24 listopada  o godz. 10.00  w Urzê-
dzie Miejskim odbêdzie siê  XIV sesja
Rady Miejskiej w Krotoszynie. Jednym
z tematów obrad jest informacja o sta-
nie realizacji zadañ inwestycyjnych
wspó³finansowanych ze œrodków ze-
wnêtrznych.

Do 28 listopada Muzeum Regionalne
w Krotoszynie czeka na konkursowe
szopki bo¿onarodzeniowe. Prace za-
opatrzone w metryczkê: imiê i nazwi-
sko, szko³a, klasa, wiek, nr telefonu i
nazwisko opiekuna – nale¿y sk³adaæ
osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ na ad-
res muzeum.

5 grudnia mija termin nadsy³ania wier-
szy na 20. Ogólnopolski Turniej Po-
etycki Autoportret Jesienny Krotoszyn
2011. Na konkurs nale¿y nadsy³aæ ze-
staw 3 wierszy w czterech egzempla-
rzach maszynopisu zszytych zszywa-
czem, bez opraw, na adres organiza-
tora: Krotoszyñski Oœrodek Kultury, ul.
56 Pu³ku Piechoty Wlkp. 18, Kroto-
szyn. Ka¿dy utwór nale¿y opatrzyæ
god³em. God³o powinno widnieæ na
do³¹czonej kopercie z informacjami:
imiê, nazwisko, adres, telefon.  Roz-
strzygniecie zaplanowano na 5 stycz-
nia, biesiadê poetyck¹ z nagrodami dla
laureatów - na 21 stycznia 2012 r.

9 grudnia w kinie 16. Festiwal Dzieciê-
cy o Tematyce Ekologicznej. Rozpo-
czêcie o godz. 11.00. Zainteresowani
udzia³em w festiwalu mog¹ sk³adaæ
zg³oszenia do 30 listopada. Szczegó³y
na stronie internetowej Krotoszyñskie-
go Oœrodka Kultury www.kok.kroto-
szym.pl

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

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.

Duży czarny rower z rowe-
rzystą w pomarańczowym kolo-
rze stanął 10 października na
rondzie Brummen w Krotoszy-
nie, czyli na styku ulic Ostrow-
skiej i Ceglarskiej.

14 września br. gmina podpi-
sała umowę z firmą Stalform z
Krotoszyna na wykonanie i mon-
taż metalowego roweru ozdob-
nego wraz z siedząca na nim
postacią. Pojazd został ocynko-
wany i pomalowany na tradycyj-
ny kolor rowerów holenderskich,

Każdy z czytelników otrzymu-
je za darmo kartę elektroniczną,
na podstawie której może wypo-
życzać, oddawać i przedłużać ter-
min wypożyczenia książek. Wy-
pożyczalnia elektroniczna po-
zwala na sprawdzenie on-line,
czy poszukiwana książka jest
dostępna w bibliotece. Można też
sprawdzić, kiedy mija termin
zwrotu wypożyczonych książek,
a w przyszłości również zama-
wiać wybrane pozycje książkowe.

Biblioteka zakupiła ostatnio
wiele nowości, będących absolut-
nymi hitami literatury, i zaprasza
wszystkich do korzystania z cie-
kawych zbiorów. Każdy czytelnik
znajdzie coś dla siebie, począwszy
od maluchów, którym czyta mama,

Krotoszynianin Maciej Orze-
chowski po raz drugi został po-
słem. Zagłosowały na niego 14.
123 osoby. Maciej Orzechowski
zasiądzie w poselskiej ławie jako
jeden z 460 posłów.

7 listopada posłowie odebra-
li z rąk szefa PKW zaświadcze-
nia o wyborze na posłów. Dzień
później, podczas pierwszego po-
siedzenia Sejmu, nowo wybrani
parlamentarzyści złożyli ślubo-
wanie.                                        (mm) Podczas październikowej se-

sji krotoszyńscy radni w tajnym
głosowaniu wybrali ławników na
lata 2012-2015 do sądów w Kro-
toszynie, Kaliszu i Ostrowie
Wlkp.

W Sądzie Rejonowym w Kro-
toszynie ławnikami będą Barba-
ra Głuch, Maria Junczak, Mario-
la Kaniewska, Eugenia Koźmiń-
ska, Teresa Niśkiewicz, Halina

Od soboty 22 października na
ul. Piastowskiej, na odcinku po-
między ul. Kościuszki a ul. Zdu-
nowską ruch jednokierunkowy
został odwrócony!

Nie można z ul. Kościuszki
wjechać w ul. Piastowską. Nato-
miast jadąc ul. Piastowską  swo-

Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość
podłączania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej zlokalizowanej na zapleczach działek położonych wzdłuż zakrytej
i odkrytej części cieku Jawnik, przyległych do al. Powstańców Wlkp.
(strona północna) i ul. Kaliskiej (strona północna, odcinek od Al. Po-
wstańców Wlkp. do ul. Kaszarskiej). W ramach zadania na posesjach
zlokalizowana została studzienka kanalizacji sanitarnej, do której
należy podłączyć ścieki sanitarne wypływające z  posesji. Przed pod-
łączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62
725 42 41, celem uzgodnienia warunków technicznych podłączenia.
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Krotoszynie Wydział In-

westycji i Rozwoju, Sławomir Horyza, Damian Wagner, tel. 62

722 74 87, 62 722 74 82.  Zobacz także: www.kanalizacja.krotoszyn.pl

Rowerzysta na rondzie

natomiast rowerzysta - na poma-
rańczowo, bo ta barwa jest uwa-
żana powszechnie na narodową
Holandii.

Metalowa ozdoba ustawiona
na rondzie Brummen będzie
nam przypominać Holandię, w
całym świcie kojarzoną z liczny-
mi rowerzystami przemierzają-
cymi na dwukołowcach ulice
tamtejszych miast i wsi.

Koszt ozdoby ronda wyniósł
7 tysięcy złotych.           (ana-eliz)

Elektroniczna wypo¿yczalnia
W paŸdzierniku zosta³a uruchomiona wypo¿y-
czalnia elektroniczna Oddzia³u dla Dzieci i
M³odzie¿y w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicz-
nej.

poprzez tych, którzy zaczynają
czytać samodzielnie, po wytraw-
nych znawców sztuki literackiej,
dla których dzień bez książki to
dzień stracony.
Czytelnicy mogą skorzystać rów-
nież z fachowej porady przy do-
borze lektury, jak i przy samym
wypożyczaniu.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży

jest czynny w następujących go-

dzinach:

Poniedziałek – 13.00 – 18.00
Wtorek – piątek – 10.00 – 18.00
Sobota – 9.00 – 13.00

Książki można trzymać w
domu przez miesiąc, ale termin ich
oddania można prolongować oso-
biście lub telefonicznie.           (kbp)

£awnicy wybrani
Ratajek, Danuta Staśkowiak,
Maria Urbaniak, Renata Wuj-
czyk-Witczak oraz Tadeusz Żak.
Na ławników do kaliskiego Sądu
Okręgowego  wybrano Andrzeja
Jarmużka i Mariana Pawlaka.
Mariola Mądroszkiewicz i Ur-
szula Pawlicka będą ławnikami
w ostrowskim Sądzie Rejono-
wym – Sądzie Pracy.

(mm)

Uwaga, kierowcy!
bodnie wyjedziemy na ul. Ko-
ściuszki. Do tej pory, aby dostać
się do rynku trzeba było korzy-
stać z ul. Spichrzowej lub prze-
jeżdżać obok starostwa. Wpro-
wadzone zmiany związane są z
wyłączeniem z ruchu  zmoderni-
zowanej ul. Rynkowej.

Pose³ z Krotoszyna

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
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26 października odbył się
odbiór końcowy zadania pn. „Bu-
dowa kanalizacji w ul. Kozala,
Północnej i Rysiej w Krotoszy-
nie”. Na wymienionych ulicach
została zbudowana sieć kanali-
zacyjna sanitarna, obejmująca
1337 m rurociągu grawitacyjne-
go, 232 m rurociągu tłocznego,
przykanaliki i przepompownię
ścieków.

W zakres inwestycji weszła
także budowę kanalizacji desz-
czowej o długości 983 m na uli-
cach Kozala i Północnej. Wyko-

Kanalizacja na Kozala
nawcą robót było pilskie przed-
siębiorstwo „Termotech” Sp. z
o.o. Roboty budowlane trwały
od maja do października, ich
koszt wyniósł ponad 1 mln 400
tys. złotych.

Na to zadanie gmina pozy-
skała prawie 800 tys. złotych z
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej i ponad 300 tys. z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

(beat)
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Z pytañ do burmistrza

Marika: Jestem wolontariuszk¹ w Schro-
nisku. Czy móg³by Pan poleciæ stronê in-
ternetow¹, jej adres http://www.psy-kro-
toszyn.blogspot.com/  OdpowiedŸ: Oczy-
wiœcie, polecam tê stronê i stronê schro-
niska http://krotoszyn.eadopcje.org/psy/
do_adopcji

Rafa³: Czy mia³ Pan okazjê podró¿owaæ
popularna "emk¹” K w dni robocze w ci¹-
gu roku szkolnego? Serdecznie zapra-
szam, szczególnie o godz. 6.50 z Kroto-
szyna i po 15 z Ostrowa Wlkp. Œcisk, je-
den na drugim, jak w Indiach. Czy nie
mo¿na tego jakoœ zmieniæ? Autobus z
wiêksza iloœci¹ miejsc lub dwa w odstêpie
kilku minut? OdpowiedŸ: Zadaniem gmi-
ny jest zapewnienie przewozów pasa¿er-
skich wy³¹cznie na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn. Na ten cel samorz¹d przeka-
zuje prawie milion z³otych. Gmina nie ma
obowi¹zku œwiadczenia us³ug komunika-
cyjnych poza granicami gminy. Linia K
kursuje tak¿e poza obszarem gminy, w
zwi¹zku z tym ceny biletów i liczba kur-
sów s¹ uzale¿nione od decyzji Zarz¹du
Spó³ki. Linia ta nie jest dofinansowana z
bud¿etu gminy, ale zwrócê uwagê preze-
sowi MZK na poruszany problem.

Budowlaniec: Mam dzia³kê budowlana na
Salni. Czy gmina ma w planach zbudowa-
nie tam sieci kanalizacyjnej? Chodzi o dzia³-
ki za torami kolejowymi, tam powstaj¹ dwa
osiedla domków jednorodzinnych. Odpo-

wiedŸ: Budowê sieci kanalizacji sanitarnej
i wodoci¹gowej w tym rejonie prowadziæ
bêdzie PGKM w Krotoszynie, odpowie-
dzialne za budowê, remonty i utrzymanie
sieci. Zaproponujê Zarz¹dowi spó³ki
umieszczenie takiego zadania w planach
na najbli¿sze lata.

Damian, Oskar i Filip: Zwracamy siê z
proœb¹ o wykonanie k³adki umo¿liwiaj¹-
cej przejœcie z parku Integracji Europejskiej
i Promenady na ulicê Wrzosow¹. K³adka
skróci³aby drogê z deptaku do al. Powstañ-
ców Wlkp., do kina, dzieciom do przed-
szkola itp. W tej chwili wielu z nas prze-
skakuje przez ten ciek, czêsto mocz¹c siê
w wodzie. OdpowiedŸ: Przekazaliœmy ju¿
wykonawcy teren robót budowlanych pro-
wadzonych w ramach projektu „Regula-
cja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polde-
rów zalewowych na terenie gminy Kroto-
szyn”. Na wykonanie prac firma ma czas
do 30 wrzeœnia 2013 r. Zakres robót obej-
muje m.in. czêœæ „Jawnika” wzd³u¿ Pro-
menady na odcinku od ul. Witosa do Mia-
steczka Ruchu Drogowego w parku Inte-
gracji Europejskiej. Wszelkie prace doty-
cz¹ce przejœcia, o którym piszecie, mog¹
ewentualnie zostaæ podjête dopiero w roku
2013.

Marta: Mam pytanie dotycz¹ce latarni za-
silanej panelami s³onecznymi któr¹ ostat-
nio zauwa¿y³am w Bo¿acinie. Jaki jest
koszt takiego przedsiêwziêcia i czy osoby
prywatne mog¹ siê staraæ o jakieœ dofi-
nansowanie na tego typu inwestycjê. Od-

powiedŸ: W zesz³ym roku by³a mo¿liwoœæ
otrzymania dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na oœwie-
tlenie uliczne zasilane z odnawialnych
Ÿróde³ energii, na obszarach wiejskich.
Koszt zakupu lampy wyniós³ ponad 20 tys.
z³.

Micha³: W jakich terminach odbêd¹ siê
najbli¿sze zebrania na osiedlu nr 4, czyli
Parcelkach. Nigdzie nie ma tej informacji.
OdpowiedŸ: Zebrania ogólne mieszkañ-
ców, zgodnie ze statutem, powinny odby-
waæ siê dwa razy w roku. Zwrócê uwagê
przewodnicz¹cemu Rady Osiedla nr 4, aby
zadba³ o lepsze informowanie mieszkañ-
ców o tych terminach: poprzez tablice
og³oszeñ oraz tak¿e miejsk¹ stronê inter-
netow¹.

Uroczyste przekazanie
sprzętu odbyło się 26 paździer-
nika br. w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z założeniami pro-
jektu w najbliższym czasie jesz-
cze 90 osób otrzyma, w ramach
umowy użyczenia, zestawy
sprzętu komputerowego – lapto-
py firmy HP Proo Book 6555b z
5-letnią gwarancją wraz z opro-
gramowaniem i licencjami war-
tości przeszło 3 tys. zł każdy.

Laptopy trafią do rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i
społecznej, w których są dzieci i
młodzież uczące się, oraz do
osób niepełnosprawnych. Rodzi-
ny o najniższych dochodach w
gminie wskazał Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wszyscy przeszli już szkole-
nia w zakresie korzystania z
komputera oraz sieci interneto-
wej. Uczestnictwo w projekcie
pozwala na darmowe korzysta-

Laptopy rozdane
Burmistrz Julian Jokœ  wrêczy³ pierwsze 10 lap-
topów osobom bior¹cym udzia³ w projekcie
„Ochrona najbiedniejszych mieszkañców mia-
sta Krotoszyna przed wykluczeniem cyfrowym”.

nie z Internetu. Uzyskanie połą-
czenia jest możliwe dzięki 17 na-
dajnikom Internetu radiowego
zainstalowanym między innymi
na budynkach: ratusza, urzędu
miejskiego, Szkoły Podstawowej
nr 4, muzeum, Gimnazjum nr 2,
Zespołu Szkół nr 3 oraz na słu-
pach monitoringu miejskiego. Do
połączenia nadajników wykorzy-
stane zostały przyłącza światło-
wodowe wykonane w ramach bu-
dowy monitoringu wizyjnego
miasta. Dodatkowy odcinek wy-
konano w ul. 56 Pułku Piechoty
Wlkp.

Realizacją zadania zajmowa-
ła się, wyłoniona w drodze prze-
targu,  poznańska firma Konwer-
ga Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania wy-
nosi 999 995 zł. Dofinansowanie
ze środków unijnych stanowi bli-
sko 850.000 zł. Udział gminy w
projekcie to niecałe 150.000 zł.

(mm)

28 października w Poznaniu
burmistrz Julian Jokś wraz z po-
słem Maciejem Orzechowskim w
imieniu krotoszyńskich działaczy
turystycznych odebrali gratulacje
i dyplomy plebiscytu Wielkie Od-
krywanie Wielkopolski – Perły w
Koronie 2011.

Celem plebiscytu była promo-
cja uroków i atrakcji turystycznych
naszego regionu. Pod głosowanie
czytelników gazety i portalu pod-
dane zostały wielkopolskie miej-

scowości i obiekty w następujących
kategoriach: miejscowość lub gmi-
na; atrakcja turystyczna; baza ku-
linarno-noclegowa; impreza lub
wydarzenie kulturalne; ścieżka lub
szlak turystyczny. Burmistrz i
poseł odebrali nagrody dla dwóch
lokalnych szlaków rowerowych:

Krotoszyñskie per³owe szlaki
Krotoszyńskie Dąbrowy oraz
Wokół Krotoszyna. Pierwszy z nich
zdobył I miejsce, drugi – trzecie.

W galowym spotkaniu uczestniczył
także marszałek Wielkopolski. Or-
ganizatorami plebiscytu byli:
dziennik Głos Wielkopolski i Wiel-
kopolska Organizacja Turystycz-
na.

Odebrane w Poznaniu trofea
burmistrz Julian Jokś przekaże
uroczyście naszym, krotoszyńskim

animato-
rom tury-
styki na
spotkaniu
z okazji za-
kończenia
sezonu tu-
rystyczne-
go. Będzie
to II Złaz
Turystycz-
ny im.

Wandy Grabskiej zaplanowany na
26 listopada. Impreza rozpocznie
się o godz. 17.00 na Rynku, skąd
jej uczestnicy przemaszerują na
strzelnicę Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego. Zapisy i opłaty
przyjmuje biuro PTTK na Małym
Rynku do 22 listopada.           (eliz)

Akacjowa i Jod³owa
Firma Brukarstwo Ka-
sprzak z Koźmina Wlkp.
zakończyła budowę ulic
Akacjowej i Jodłowej w
Krotoszynie. Obie ulice
zostały utwardzone
kostką betonową: ul. Aka-
cjowa na długości 151m,
Jodłowa na 80 m. Odbiór ulic odbył się 10 października.          (mm)

Ch³apowskiego, Madaliñskiego, Umiñskiego
12 października odbył się
odbiór kolejnych ulic na
Parcelkach. Zakończono
budowę ulic: Chłapowskie-
go, Madalińskiego, Umiń-
skiego. Prace na wspo-
mnianych ulicach  prowa-
dziło wyłonione w drodze
przetargu krotoszyńskie
Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Handlowe „MAL-POL” Józefa Krysia. Na wszystkich ulicach
wykonano nawierzchnię z  kostki betonowej. Roboty ukończono w
terminie, zgodnie z podpisaną umową.                                                          (mm)

Lecha, Czecha i Rusa
2 listopada odbył się od-
biór końcowy zadania pn.
„Budowa ul. Lecha, Cze-
cha i Rusa w Krotoszy-
nie”. Prace na tych uli-
cach obejmowały budowę
ciągów pieszo-jezdnych o
łącznej długości ok. 240 m
z kostki betonowej. Wyko-
nawcą robót budowla-
nych wybranym w wyniku przetargu było Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Handlowe MAL-POL Józefa Krysia z Krotoszyna.                    (karo)

Droga w Raciborowie
8 listopada odbył się od-
biór końcowy zadania pn.
„Przebudowa drogi w Ra-
ciborowie – etap II”.  Za-
kres robót obejmował wy-
budowanie jezdni szero-
kości 4 m i łącznej długo-
ści ok. 680 mb o na-
wierzchni bitumicznej.
Wykonawcą robót  było
Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o. z Jarocina. Prace budow-
lane rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły w październiku br. Koszt
robót budowlanych wyniósł ok. 530 tys zł. Gmina uzyskała na budo-
wę drogi w Raciborowie dofinansowanie w  wysokości ok.119 tys. zł
ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.                    (karo)

Nowe ulice

Jest to jeden z punktów reali-
zowanego w krotoszyńskim urzę-
dzie  od  września ubiegłego roku
projektu „Profesjonalne e-URZA-
Dzanie”. Projekt współfinansowa-
ny jest z pieniędzy unijnych”. Za-
nim dokonano wyboru wykonaw-
cy, przeprowadzono rozpoznanie
rynku wysyłając zapytania do po-
nad dwudziestu firm. Zapytania
ofertowe w sprawie realizacji stra-
tegii rozesłano do pięciu firm, któ-
re wykazały zainteresowanie te-
matem. Na rozmowy zaproszono
przedstawicieli dwóch firm.
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Strategia na wiosnê

Zespół prowadzący rozmowy za-
decydował, że przygotowaniem
strategii zajmie się  wrocławska
firma Metamorphosis – J.A. Siko-
ra.

Zgodnie z podpisaną umową,
firma ma na to czas do połowy
kwietnia 2012r.  Strategia będzie
kosztowała 53 tys. zł netto – środ-
ki te zabezpieczone zostały w pro-
jekcie. Prace nad strategią miasta
zostaną poprzedzone ankietą skie-
rowaną do mieszkańców. Ankietę
można pobrać z miejskiej strony in-
ternetowej (krotoszyn.pl).     (mm)

Rozpoczê³y siê prace nad Strategi¹ Promocji
Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2012-2020.
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26 maja 1946 roku pod Benica-
mi członkowie partyzanckiego od-
działu „Bora” starli się z siłami bez-
pieczeństwa ówczesnego rządu
polskiego. W następstwie walki
zbrojnej oraz wskutek represji po-
bitewnych zginęła większość par-
tyzantów.  Jak wyjaśniła dyrektor
benickiej placówki edukacyjnej Sa-
bina Rybakowska, idea pomnika
spotkała się z przychylnym przy-
jęciem mieszkańców wsi, wsparły
ją także gminne władze samorzą-
dowe. W jej realizację włączył się
również ks. proboszcz Adam Gme-
rek, udostępniając salę plebanii na
spotkania pomysłodawców i reali-
zatorów. Pomnik udało się posta-
wić dzięki staraniom benickich na-

Ods³oniêcie pomnika w Benicach
Pomys³ postawienia pomnika upamiêtniaj¹cego partyzantów AK pod
dowództwem ppor. Zygmunta Borostowskiego narodzi³ siê w Zespole
Szkó³ w Benicach ju¿ w zesz³ym roku.

uczycieli, którzy zajęli się załatwia-
niem związanych z tym spraw
urzędowych i treścią napisu pa-
miątkowego oraz wyszukali wspól-
nie z uczniami głaz nadający się do
umieszczenia tablicy pamiątkowej.
Szczególnie dużo czasu sprawie
budowy pomnika poświęciły dwie
panie z grona nauczycielskiego:
Bogumiła Pawlik-Berek i Agniesz-
ka Ryba. Duże znaczenie miało
także wsparcie sponsorów: jeden
przetransportował olbrzymi ka-
mień na miejsce wyznaczone przez
szkołę, inny przygotował tablicę z
napisem, potrzebne było także
uporządkowanie otoczenia pomni-
ka, czyli położenie kostki, obsadze-
nie zielenią. Czas poświęcony  na

załatwianie spraw formalnych i re-
alizację projektu młodzi beniczanie
poświęcili na zdobycie i poszerze-
nie swojej wiedzy o wypadkach
sprzed 66 lat.
Odsłonięcie pomnika w Benicach
upamiętniającego żołnierzy oddzia-
łu „Bora” odbyło się 25 październi-
ka br.

Tło historyczne wydarzeń
przedstawił na miejscu Daniel
Szczepaniak, historyk z krotoszyń-
skiego muzeum i krewny Kazimie-
rza Szczepaniaka, zastępcy dowód-
cy oddziału. Głos zabrali także soł-
tys Jan Zych oraz krotoszynianin
dr Janusz Urbaniak.

Do odsłonięcia postumentu po-
proszono burmistrza Juliana Jok-
sia, sołtysa Benic Jana Zycha, dy-
rektor Sabinę Rybakowską i przed-
stawicielkę samorządu uczniow-
skiego. Po poświęceniu pomnika i
wygłoszeniu apelu poległych wią-
zanki kwiatów w nowym miejscu
pamięci złożyli reprezentanci
władz samorządowych gminy, po-
wiatu, biura poselskiego oraz insty-
tucji i organizacji.

Potem dyrektor szkoły zaprosi-
ła zebranych do szkoły na okolicz-
nościowy program artystyczny.
Wszyscy uczestnicy spotkania zo-
stali też obdarowani okazjonalnym
Kurierem Benickim, zawierającym
informacje o wydarzeniu bitewnym
sprzed lat.                                (eliz)

Liczy ponad sześćdziesięciu
entuzjastów tańca podzielonych
na trzy grupy wiekowe. Najmłod-
si wśród nich stoją dopiero u pro-
gu szkolnej edukacji, najstarsi –
występujący w zespole od po-
czątku jego istnienia – zdążyli
już ukończyć studia i rozpocząć
pracę. Zespołem kieruje pani
Arleta Polańska. Jego częścią
jest kapela ludowa, za którą od-
powiada pan Grzegorz Polański.
„Krotoszanie” swoimi występa-

mi uświetniali różne uroczysto-
ści i festiwale w Polsce, Niem-
czach, Francji i na Węgrzech. W
czasie jubileuszowego występu
zaprezentowali tańce kroto-
szyńskie, lubelskie, kaszubskie
i góralskie z okolic Żywca.

Uroczystość urozmaiciła
prezentacja zdjęć z wyjazdów
zespołu, o których opowiadała
pani Polańska. Ona także zosta-
ła uhonorowana specjalnym wy-
stępem roztańczonej młodzieży.

Jubileusz „Krotoszan”
22 paŸdziernika w kinie „Przedwioœnie” Zespó³ Tañca Ludowego „Kroto-
szanie” obchodzi³ dziesiêciolecia swego istnienia.

W niedzielę 16 października
Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła
II w Zespole Szkół nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi świętowa-
ło Dzień Patrona Szkoły.

Uroczystość odbyła się w
kościele św. Jana Chrzciciela.
Około godz. 17.00, po mszy św.,
uczniowie wystawili przed ołta-
rzem spektakl pt.  "Kawiarnia-
ne wspomnienia o Janie Pawle
II". Na przedstawienie złożyły
się rozmowy o życiu JPII prowa-
dzone w scenerii zaaranżowa-
nej na salę kawiarni, fragmenty

Sala kinowa była wypełniona do
ostatniego miejsca. Wśród gości
znajdował się burmistrz Julian
Jokś, starosta krotoszyński Le-
szek Kulka, radny sejmiku woje-
wódzkiego Franciszek Marsza-
łek, rodzice członków zespołu,
przedstawiciele środowisk kroto-
szyńskich i delegacje innych ze-
społów ludowych. Uroczystość
zakończyła się podziękowaniami
i gratulacjami.

Jacek Kępa

Specjalnym gościem czytel-
niczego spotkania w Zespole
Szkół w Chwaliszewie była Mo-
nika Wasielewska, zastępca ko-
mendanta krotoszyńskiej Stra-
ży Miejskiej.

20 października, z okazji
Międzynarodowego Święta Bi-
bliotek Szkolnych, bibliotekarze
ZS w Chwaliszewie i filii nr 5
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej wraz z nauczycielką
Martą Wesołowską zorganizo-
wali Dzień Głośnego Czytania.
Pani Monika przeczytała naj-
młodszym bajkę „Najśliczniej-

Œwiêto patrona

nagranych wypowiedzi Papieża
oraz piosenki chóru szkolnego
wykonane przy akompaniamen-
cie przyszkolnej orkiestry.

Po spektaklu ks. proboszcz
Adam Modliński w imieniu obec-
nych w kościele podziękował
występującej młodzieży oraz
opiekunom: polonistce Barbarze
Witek, katechetce Annie Roba-
kowskiej, Mariuszowi Kaźmier-
czakowi prowadzącemu chór i
orkiestrę oraz dyrektor szkoły
Marioli Kaźmierczak.

(eliz)

Czytelniczy dzieñ w Chwaliszewie

szy miś”. Dzieci odpowiadały na
pytania dotyczące wysłuchane-
go tekstu oraz odgadywały za-
gadki. Przy okazji wizyty  straż-
niczka opowiedziała również na
czym polega praca strażnika
miejskiego.

Podczas spotkania rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny na
portret przyjaciela. Dyplomy i
nagrody wręczyła laureatom
dyrektor szkoły Beata Parzon-
ka. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali
słodki upominek.          (ilka,mm)

fo
t.

 I
za

be
la

 B
ar

to
œ

fo
t.

 J
ac

ek
 K

êp
a

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
fo

t.
 I

za
be

la
 B

ar
to

œ

Od września zeszłego roku
krotoszyńscy turyści mogą ubie-
gać się o specjalną, lokalną od-
znakę krajoznawczą Krotoszan-
ka.

Odznaka została ustanowio-
na przez Zarząd Krotoszyńskie-
go Oddziału PTTK w celu popu-
laryzacja turystyki pieszej, ro-
werowej oraz wiedzy krajo-
znawczej i historycznej na temat
naszego powiatu. Odznaka jest
jednostopniowa, ale może zostać
przyznana kilkakrotnie.
Aby ją uzyskać, trzeba udoku-

Krotoszanka – odznaka turystyczna
mentować konkretne osiągnię-
cia w turystyce lokalnej. W przy-
padku cyklistów jest to przeje-
chanie minimum 150 km po te-
renie powiatu, w przypadku tu-
rystów pieszych - przejście co
najmniej 50 km. Drugim warun-
kiem, który trzeba spełnić, jest
zwiedzenie wymienionych w re-
gulaminie obiektów obowiązko-
wych tudzież co najmniej pięciu
dodatkowych. Szczegółowe in-
formacje i lista obiektów są  do-
stępne na stronie krotoszyńskie-
go PTTK.                                 (eliz)
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Chodziło o sprawdzenie ile
czasu zajmie opuszczenie budyn-
ków przez znajdujące się w nim
osoby. Jest to bardzo istotne w
przypadku  zdarzeń jak takich jak
pożar, kiedy zagrożone jest życie
i zdrowie ludzi.  Przeprowadzanie
tego typu akcji pozwala na dosko-
nalenie procedur ewakuacyjnych.

O godz. 10.00 ewakuowano bu-
dynek ratusza, dwie godziny póź-

Ewakuacja w urzêdzie

21 października Krotoszyń-
ska Biblioteka Publiczna święto-
wała jubileusz swojego istnienia.

Nasza biblioteka już od 65 lat
ułatwia mieszkańcom całej gminy
kontakt z literaturą. Na pierwszy
księgozbiór dla założonej w 1946
roku Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej złożyły się książki ofiaro-
wane przez mieszkańców Kroto-
szyna. Pomimo trudnych warun-
ków powojennych książnica przy-
stąpiła już w pierwszym roku dzia-
łalności do tworzenia sieci biblio-
tecznej w całym powiecie.

W 1975 roku placówkę prze-
niesiono do nowego budynku przy
ulicy Benickiej i utworzono w niej
oddział dla dzieci i młodzieży. No-
woczesne jak na tamte czasy, prze-
stronne i jasne sale przyciągnęły
jeszcze większe grono czytelników
wypożyczających książki i prze-
glądających na miejscu fachowe i
cenne pozycje.

Trudno przedstawić w krótki
sposób wieloletnie funkcjonowa-
nie biblioteki w naszym mieście.
Goście zaproszeni na spotkanie
jubileuszowe mieli okazję posłu-

chać podsumowania przygotowa-
nego przez obecną dyrektor pla-
cówki Ewę Bukowska. Można jed-
nak stwierdzić, że lata dobrego i
sprawnego funkcjonowania biblio-
teki sprawiły, że pomimo rozwoju
nowoczesnych technik przekazu
informacji, grono czytelników
utrzymuje się na wyrównanym
poziomie. Biblioteka krotoszyń-
ska dobrze wpasowuje się w nurt
przemian kulturowych, oferując
czytelnikom ciekawe formy kon-
taktu z lekturą, jak np. wypoży-
czalnię książki mówionej, głośne
czytanie dzieciom przez znanych
mieszkańców Krotoszyna, plene-
rowe spotkania z książką dla naj-
młodszych, możliwość korzysta-
nia z internetu…

Podczas uroczystego spotka-
nia z okazji jubileuszu pani dyrek-
tor odebrała gratulacje od przed-
stawicieli władz samorządowych,
sąsiedzkich bibliotek oraz lokal-
nych organizacji. Na jej ręce życze-
nia dla biblioteki złożyli m.in.
poseł Maciej Orzechowski, bur-
mistrz Julian Jokś i sekretarz po-
wiatu Edward Kozupa.         (eliz)

Gośćmi uroczystości byli
przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy, radni miejscy,
szefowie krotoszyńskich instytu-
cji gminnych oraz liczni sympa-
tycy krotoszyńskich muzyków.
Wśród zaproszonych gości moż-
na było też zobaczyć starostę
Leszka Kulkę, posła Macieja
Orzechowskiego oraz radnego
sejmiku wojewódzkiego Fran-
ciszka Marszałka.

Spotkanie otworzył dyrektor
KOK-u Wojciech Szuniewicz. O
sukcesach i osiągnięciach kultu-
ralnych minionych dwunastu
miesięcy mówił burmistrz Julian
Jokś. Potem, jak każe już trady-

W projekcie realizowanym
przez Miasto Bucak przy współ-
udziale Izby Rolnej Bucaku
wzięli udział przedstawiciele
partnerów zagranicznych pro-
jektu: reprezentanci Miasta i
Gminy Krotoszyn, FECOAM -
Federacji Spółdzielni Rolni-
czych regionu Murcia (Hiszpa-
nia) i CIA - Włoskiej Konfede-

racji Rolników Toskanii (Wło-
chy). Delegacje z Polski, Włoch
i Hiszpanii miały możliwość po-
znania praktyk rolniczych sto-
sowanych w regionie Bucaku.
Zorganizowano konferencję
prasową w urzędzie w Bucaku,
wizyty w Miejskim Dyrektoria-
cie Ministerstwa Żywności,
Rolnictwa i Zwierząt Hodowla-

W œrodê 2 listopada w budynkach  Urzêdu
Miejskiego  przeprowadzono próbn¹ ewaku-
acjê.

niej budynki urzędu na ul. Kołłą-
taja. Czas opuszczenia obiektów
przez pracowników i przebywa-
jących w tym czasie w urzędzie
petentów wypadł zadowalają-
co.  Trzy minuty trwała ewaku-
acja w Ratuszu, trzy i pół mi-
nuty zajęło wychodzenie z bu-
dynku na ul. Kołłątaja 7, zaś
dwie minuty z  budynku w po-
dwórzu.                             (rab, mm)

Inauguracja kulturalna z jubileuszem

cja, gospodarz gminy wraz z
przewodniczącą Rady Miejskiej
Zofią Jamką składali gratulacje
i wręczali nagrody pracownikom
instytucji kulturalnych, którzy
zasłużyli się dla rozwoju kultu-
ry w naszej gminie w ostatnim
czasie.

W grupie uhonorowanej zna-
lazł się także były kapelmistrz
Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej
Józef Banasiewicz. Pan Józef
kierował orkiestrą ponad 30 lat.
Od zeszłego roku na czele tej for-
macji muzycznej stoi Robert Ka-
czorowski. Pod jego batutą mu-

21 paŸdziernika w
kinie Przedwioœnie
odby³a siê doroczna
inauguracja roku
kulturalnego w Kroto-
szynie, po³¹czona tym
razem z jubileuszem
55-lecia Krotoszyñ-
skiej Orkiestry Dêtej.

zycy przedstawili w kinie kon-
cert, na który złożyły się popu-
larne standardy muzyczne filmo-
wo-taneczne.

Po koncercie dyrygent odbierał
gratulacje i życzenia z okazji ju-
bileuszu orkiestry. Składali je:
burmistrz Julian Jokś, poseł
Maciej Orzechowski, starosta
Leszek Kulka oraz przedstawi-
ciele lokalnych instytucji i orga-
nizacji. Zasłużonym członkom
orkiestry odznaczenia muzycz-
ne wręczył prezes ostrowskiego
oddziału Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr.                (eliz)

65-lecie
krotoszyñskiej biblioteki

Wizyta w Bucaku
II etap unijnego projektu „Szkolenie producentów rolnych i akwakultu-
ry w zakresie marketingu i dostêpu do informacji” zakoñczony.

nych, w gospodarstwach rol-
nych, sadach owocowych,
szklarniach, zakładach pro-
dukcji nawozów organicznych,
hodowli pstrąga tęczowego, a
także zwiedzanie Fabryki Pro-
duktów Mlecznych i Soków
Owocowych Yörükoglu w stre-
fie przemysłowej Antalyi.
                                                  (syl)
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Wśród zaproszonych gości byli
między innymi poseł Maciej Orze-
chowski, Franciszek Marszałek,
radny Sejmiku Wojewódzkiego ,
Zofia Jamka, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Krotoszynie,
Karol Kaj prezes Zarządu Oddzia-
łu ZNP, Antoni Azgier prezes Za-
rządu Powiatowego Ligi Obrony
Kraju, ksiądz prałat Adam Modliń-
ski, dyrektorzy przedszkoli, szkół
i jednostek organizacyjnych, na-
uczyciele, radni Rady Miejskiej w
Krotoszynie oraz przedstawiciele
firm i instytucji które finansowo i
rzeczowo wspomagają działal-
ność szkół.

Ważnym momentem spotka-
nia było złożenie ślubowania
przez nauczycieli przedszkoli i
szkół, którzy w czerwcu i lipcu po-
myślnie zdali egzamin na stopień
nauczyciela mianowanego. Akty
ślubowania z rąk burmistrza ode-
brali: Lidia Bzdęga (ZS nr 1 z OI
w Krotoszynie), Małgorzata Duda
(Przedszkole nr 2 w Krotoszynie),
Karolina Jaworska (Przedszkola
nr 5 w Krotoszynie), Ewa Kotala-
Kluba (SP nr 4 w Krotoszynie),
Katarzyna Olgrzymek (Przed-
szkola nr 3 w Krotoszynie), Wio-
letta Trawińska (ZS w Orpisze-
wie), Mirosława Zydorczak (ZS w
Chwaliszewie), Waldemar Bielaw-
ny (SP w Roszkach),  Maciej Par-
czyński (SPnr 8 w Krotoszynie),
Radosław Woźniak (ZS w Beni-
cach).

Burmistrz wspólnie z prze-
wodniczącą Rady Miejskiej wrę-
czyli nagrody  za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze i wyróż-
niającą pracę pedagogiczną.  Na-
grody otrzymali dyrektorzy i na-
uczyciele: Beata Ciesiółka - dyrek-
tor SP w Biadkach, Mariola Kaź-
mierczak – dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Krotoszynie, Małgo-
rzata Śniecińska – dyrektor
Przedszkola nr 3 w Krotoszynie,
Zofia Walkowiak - dyrektor Przed-
szkola nr 5 w Krotoszynie, Irene-
usz Nowak – dyrektor SP nr 4 w
Krotoszynie,  Przemysław Jędrko-
wiak – dyrektor ZOPO w Kroto-
szynie, Katarzyna Maciejewska –
wicedyrektor SP nr 8 w Krotoszy-
nie, Joanna Pelikant - wicedyrek-
tor G2 w Krotoszynie,  Łukasz Pa-
szek - wicedyrektor ZS nr 3 w Kro-
toszynie, Lidia Bzdęga – nauczy-
cielka świetlicy ZS nr 1 z OI w
Krotoszynie, Renata Cierniewska
- nauczycielka SP nr 4 w Kroto-
szynie, Ludmiła Czarnecka - na-
uczycielka ZS nr 3 w Krotoszynie,
Agnieszka Frala - nauczycielka
ZSzkół nr 1 z OI w Krotoszynie,

Dzieñ Edukacji Narodowej
W pi¹tek 14 paŸdzier-
nika w krotoszyñskim
Ratuszu odby³a siê
miejsko-gminna uro-
czystoœæ z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

Edyta Gąsiorkiewicz – nauczyciel-
ka SP nr 8 w Krotoszynie, Janina
Klimek - nauczycielka SP w Luto-
gniewie,
Mariola Kurdykiewicz – nauczy-
cielka G4 w Krotoszynie, Agata
Minta - nauczycielka SP nr 4 w
Krotoszynie, Violetta Mizera –
nauczycielka oddziału przed-
szkolnego przy SP w Świnkowie,
Renata Patalas - nauczycielka G2
w Krotoszynie, Elżbieta Piersza-
ła - nauczycielka G4 w Krotoszy-
nie, - Małgorzata Płonczyńska -
nauczycielka oddziału przed-
szkolnego przy SP w Kobiernie,
Renata Witczak – nauczycielka
ZS nr 3 w Krotoszynie, Barbara
Witek – nauczycielka ZS nr 2 z OI
w Krotoszynie, Olga Wojtaszek -
nauczycielka G2 w Krotoszynie,
Anna Wolna - nauczycielka G2 w
Krotoszynie, Jacek Mielcarek -
nauczyciel SP nr 4 w Krotoszynie,
Piotr Robakowski - nauczyciel
ZSnr 1 z OI w Krotoszynie, Rado-
sław Szymanowski - nauczyciel
G4 w Krotoszynie, Maciej Szymań-
ski - nauczyciel G2 w Krotoszynie.
Podczas spotkania poinformowa-
no, że nagrodą Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty uhonorowana
została Aleksandra Leja, dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie.

Nagrodę tę otrzymała również
Izabela Jelinowska, nauczycielka
wychowania fizycznego w G4.

Podczas uroczystości uhono-
rowano emerytowanych nauczy-
cieli odznaką za 50-letnią przyna-
leżność do Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, przyznaną przez
Prezesa Zarządu Głównego ZNP,
Sławomira Broniarka. Wśród od-
znaczonych byli: Czesław Kępa,
nauczyciel SP w Lutogniewie oraz
Stanisław Piotrowski, nauczyciel
ZSP nr 2 w Krotoszynie.

Prezes Zarządu Powiatowego
Ligi Obrony Kraju, Antoni Azgier
wręczył medale Za Zasługi dla
Ligi Obrony Kraju: Julianowi Jok-
siowi  (złoty medal), Alinie Binko-
fskiej (brązowy medal) oraz me-
dale dla Urzędu Miasta i Gminy w
Krotoszynie, Gimnazjum nr 3 i nr
4w Krotoszynie.

Coroczne spotkanie jest

okazją do złożenia podziękowań
osobom wspierającym kroto-
szyńską oświatę. Dyplomy z po-
dziękowaniami otrzymali:
- Ömer Akyüz – Euro Doner Po-
land – Kobierno
- Janusz i Gerard Bilewicz Kamień
naturalny s.c., Lutogniew
- Agata Bocheńska Mahle Polska
Sp. z o.o, Krotoszyn
- Grzegorz Czachorek, Zakład
Rzemiosła Artystycznego, Wyro-
bu Intarsji, Usług Stolarskich, To-
karstwo w Drewnie, Krotoszyn
- Marek Duczmal Zakład fryzjer-
ski Krotoszyn
- Dariusz Fabianowski DAF-MAL,
Krotoszyn
- GEODEZJA WIS s.c., Sławomir
Piotrowski, Zenon Zawodny, Wie-
sław Pawlikowski, Paweł Glinkow-
ski, Krotoszyn
- Jacomien i Henk Graven – Brum-
men
- Eugeniusz Grześkowiak, Firma
Handlowo-Usługowa „Eugeniusz
Grześkowiak”, Krotoszyn

- Stanisław Grześkowiak, Diler
Buderus, Instalatorstwo Sanitar-
ne, Krotoszyn
- Ewa i Maciej Hoffmann – NZOZ
„Familia” s.c., Krotoszyn
- Marek Karolczak CERPOL Ce-
ramiczna Perfekcja, Krotoszyn
- Edward Krawczyński, Usługi
Budowlano-Montażowe, Kroto-
szyn
- Daria Krysztofiak-Głodas i Zbi-
gniew Głodas, Centrum Caterin-
gu
- Józef Kryś, Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe MAL-POL,
Krotoszyn
- Mariusz Kubiak, Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane „Ku-
biak”, Krotoszyn
- Wiktor Lindner, Księgarnia „Lek-
torat Plus”
- Agnieszka i Michał Łyskawowie,
Krotoszyn
- Lucyna i Paweł Mikstaccy, Kro-
toszyn
- Robert Minta, Instalacje energe-
tyczne i techniczne, Krotoszyn

- Agata i Przemysław Paszek re-
stauracja „Pod dzwonem”, Kroto-
szyn
- Jan Pluta, Prezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Krotoszynie
- Agnieszka i Maciej Poczta, Biad-
ki
- Przemysław Poczta Usługi Bru-
karskie, Krotoszyn
- Danuta i Maciej Przewoźni, BRI-
COMARCHE, Krotoszyn
- Piotr Przybylski Studio Architek-
tury, Krotoszyn
- Marek Przywarty „Nierucho-
mość”, Krotoszyn
- Monika i Tomasz Siudy, Kroto-
szyn
- Renata i Ireneusz Sobczak, Kro-
toszyn
- Adam Tyrakowski i Magdalena
Bruzgo - Przedsiębiorstwo Han-
dlowe A-T S.A., Krotoszyn
- Robert Tysiak, Krotoszyn
- Remigiusz Wencławiak Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „RE-
MEK”,Orpiszew
- Hieronim Witek, Krotoszyn
- Andrzej Włodarczyk, Benice
- Elżbieta Wybieralska, dyrektor
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Sp. z o.o., Krotoszyn
- LIONS CLUB Krotoszyn Aleksan-
der Zielonka, prezydent LIONS
CLUB Krotoszyn
- Jarosław Zmyślony „Ślusar-
stwo” s.c., Krotoszyn
- Jan Zych, radny Rady Miejskiej,
sołtys Benic.

Uroczystość uświetnił pro-
gram artystyczny przygotowany
przez uczniów Zespołu Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w
Krotoszynie pod kierunkiem na-
uczycieli, pani Barbary Witek i
pana Mariusza Kaźmierczaka.

Arleta Chrobot

Zasady opłacania podatku od

nieruchomości zawiera ustawa z

dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-

kach i opłatach lokalnych. Dotyczą

one osób fizycznych, czyli właścicie-

li, współwłaścicieli gruntów, budyn-

ków i ich części, oraz osób prawnych,

jednostek organizacyjnych lub spół-

ek nieposiadających osobowości

prawnej, które są właścicielami

gruntów, budynków, budowli lub ich

części przeznaczonych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne otrzymują każdego

roku decyzje wymiarowe, w których

ustalona jest wysokość podatku,

płatnego w czterech ratach do 15

marca, 15 maja, 15 września i 15 li-

stopada. Osoby prawne natomiast do

15 stycznia każdego roku składały

deklaracje i na ich podstawie wpła-

cały należność podatkową na konto

bankowe gminy w 12 proporcjonal-

nych ratach płatnych do 15 dnia mie-

siąca. Od  1 stycznia 2012 roku  ter-

min składania deklaracji przesunię-

ty zostanie na 31 stycznia i do tego

dnia trzeba będzie uiścić pierwszą

ratę podatku, a terminy pozostałych

płatności  pozostaną bez zmian.

Do zapłaty podatku zobowiąza-

ni są właściciele, użytkownicy wie-

czyści, samoistni posiadacze, a w

niektórych przypadkach posiadacze

zależni nieruchomości lub ich części

stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa lub jednostki samorządu teryto-

rialnego. Obowiązek podatkowy po-

wstaje z pierwszym dniem miesiąca

następującego po miesiącu, w którym

nastąpiło nabycie tytułu prawnego do

przedmiotu opodatkowania lub wej-

ście w jego posiadanie. Jeżeli nabyw-

ca zakupił nieruchomość, na przykład

grunt wraz z budynkiem, w dniu 4

czerwca, to obowiązek podatkowy

powstaje 1 lipca.

Decyzje podatkowe otrzymują

również właściciele mieszkań, którzy

nabyli je od spółdzielni mieszkaniowej

wraz z gruntem. Akt własności powo-

duje przeniesienie obowiązku podat-

kowego ze spółdzielni na nowego wła-

ściciela. Osoba, która nabyła miesz-

kanie w taki sposób, powinna poinfor-

mować o tym organ podatkowy, który

ustali wysokość podatku i wyda decy-

zję wraz z terminami jego zapłaty.

W przypadku powstania nowych

budowli lub budynków obowiązek po-

datkowy powstaje z dniem 1 stycznia

roku następującego po roku, w którym

budowa została zakończona albo w

którym rozpoczęto użytkowanie bu-

dowli, budynku lub ich części przed

ich ostatecznym wykończeniem. Jeśli

na przykład użytkowanie budynku

rozpoczęto w lipcu, o czym właści-

ciel zobowiązany jest poinformować

organ podatkowy, to płacenie podat-

ku rozpoczyna się 1 stycznia następ-

nego roku. Obowiązek ten wygasa z

końcem miesiąca, w którym nastą-

piła sprzedaż nieruchomości, a po-

datnik informowany jest o tym de-

cyzją organu podatkowego.

Ustawa o podatkach i opłatach

lokalnych nakłada obowiązek skła-

dania właściwemu organowi podat-

kowemu w ciągu 14 dni informacji o

okolicznościach powstania, wyga-

śnięcia lub zmiany obowiązku podat-

kowego. Obowiązek ten dotyczy tak-

że podatników korzystających ze

zwolnień na mocy przepisów ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych,

zarówno ustawowych, jak i wprowa-

dzonych uchwałą rady gminy.

Podatek można wpłacać w kasie

Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

przy ul. Kołłątaja 7, pokój 26, w go-

dzinach od 7.30 do 15.30, w oddziale

BZ WBK w Krotoszynie na rachunek

21 1090 1157 0000 0001 1325 4291 lub

też przelewem. Osoby fizyczne

mieszkające w naszej gminie mogą

uiszczać podatek w drodze inkasa u

sołtysa wsi, w której podatnik miesz-

ka.         Wioleta Kaźmierczak

Podatek od nieruchomoœci
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Autochodzik to komplet
miękkich i kolorowych akceso-
riów,  pozwalający poznawać i
utrwalać podstawowe zasady
bezpiecznego poruszania się po
drogach przez osoby piesze. Z
ich pomocą można w sali przed-
szkolnej wytyczyć jezdnię ze
znakami drogowymi i przejścia-
mi dla pieszych. Do nauki-zaba-
wy dzieci przystępują w rolach
osób pieszych, wyposażonych w
elementy odblaskowe, i w rolach
kierowców, prowadzących weso-
łe samochodziki. Z pewnością
najtrudniejsze zadanie przypad-
nie tutaj młodemu policjantowi.

Autochodzik został przywie-
ziony do Roszek przez dyrekto-
ra Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego Stanisława Pio-
trowskiego. Zestaw edukacyjny

26 października w Przed-
szkolu nr 7 „Maciuś” w Kroto-
szynie odbyła bardzo ważna,
szczególnie dla 3-latków, przed-
szkolna uroczystość -   pasowa-
nie na przedszkolaka.

Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu przed-
szkola. Nauczycielka Marlena
Jasik  zaprosiła wszystkich go-
ści do obejrzenia programu ar-
tystycznego w wykonaniu star-
szaków z oddziału V, integracyj-
nego. Następnie swoje umiejęt-
ności zaprezentowali najmłod-
si. Były  piosenki, wiersze i ta-
niec. Po części artystycznej
dzieci złożyły obietnice, że będą

Na stronie    http://
www.krotoszyn.eadopcje.org/
umieszczono informacje dla
fanów zwierząt domowych -
psów i kotów. To przede
wszystkim zdjęcia i  opisy
mieszkańców schroniska cze-
kających na swój prawdziwy
dom. To również zaproszenie
dla wolonatriuszy, gotowych
poświęcić wolny czas na opie-
kę nad zwierzętami. Może za-
miast kupować drogiego, raso-
wego psa, warto zabrać do
domu stęsknionego za człowie-
kiem mieszańca.

W krotoszyńskim schroni-
sku przebywają psy bardzo
młode, skore do zabawy i ucze-
nia się oraz kilkuletnie, dosko-
nale nadające się na towarzy-
szy ludzi starszych.

Oprócz informacje o schro-
nisku  na  stronie znajdziemy
też materiały dla osób adoptu-
jących psy oraz linki do stron
z poradami. Schronisko jest
prowadzone przez oddział To-
warzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami na podstawie umowy
z Urzędem Miejskim, który fi-
nansuje schronisko.

25 października w Kroto-
szyńskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się kolejne spotkanie
Klubu Miłośników Książki.
Tym razem dyskutowano na te-
mat „Niemieckiego tańca” Marii
Nurowskiej. Powieść ta osnuta
jest wokół dramatu wypędzo-
nych. Przedstawia wciąż mało
znane u nas epizody przesiedle-
nia Niemców po wojnie. Książka
prezentuje barwną panoramę
ludzkich losów.

Utwory Nurowskiej są chęt-

27 października dzieci z przed-
szkola "Miś Uszatek" przebrały się
w stroje charakterystyczne dla
Halloween. Zanim zaczęto za-
bawę małe wampiry, duchy, cza-
rownice, kościotrupy i diabełki zja-
dły śniadanie. Potem w hallowe-
enowym korowodzie wszystkie
przedszkolaki udały się na salę
gimnastyczną, gdzie bawiły się do-
skonale. Psikusom i śmiechom nie

W warsztatach brały udział
dzieci z Szkoły Podstawowej
nr 4 w Krotoszynie. Zajęcia po-
łączone z zabawą trwały od
godziny 13.00 do 18.00. W trak-
cie przerw uczestnicy warsz-
tatów mieli przygotowany po-
częstunek w postaci herbaty,
ciasteczek, a na zakończenie
były kiełbaski z grilla. Na ko-
niec warsztatów dzieci dosta-
ły własnoręcznie wykonane
przedmioty oraz gadżety, któ-
re dostaliśmy od UM w Kroto-
szynie i dyrektora Centrum
Sportu i Rekreacji Jacka Cier-
niewskiego. Uczestników było
28 osób.

Rada Osiedla bardzo ser-
decznie dziękuje za zorganizo-
wanie warsztatów kierownik
ŚDS Małgorzacie Nyczce i
wszystkim pracownikom tego
ośrodka za wspaniałe zorgani-
zowaną imprezę i cudowną at-
mosferę, którą stworzyli dla
uczestników warsztatów.   (ro)

Kolorowa ulica w przedszkolu
10 listopada przedszkolaki w Roszkach bawi³y siê po raz pierwszy zestawem do zajêæ z wycho-
wania komunikacyjnego Autochodzik.

jest kolejnym ufundowanym
przez kaliski WORD dla naj-
młodszych użytkowników dróg z
różnych miejscowości Południo-

wej Wielkopolski. W jego przeka-
zaniu na ręce pani dyrektor
Aleksandry Wachowiak i w obec-
ności przedszkolaków oraz

uczniów szkoły uczestniczył tak-
że poseł do sejmiku wielkopol-
skiego Franciszek Marszałek.
Rozpakowanie kolorowego ze-
stawu wzbudziło wiele emocji
kilkuletnich roszkowian, jak i ich
opiekunów, nauczycieli.

Autochodzik jest opracowa-
ny z myślą o przedszkolakach,
ale na pewno skorzystają z nie-
go też młodsi uczniowie szkoły
w Roszkach. Jak zapewniła pani
dyrektor, wesoła nauka zasad
drogowych spodoba się również
dzieciom z przedszkoli nr 5 i 7 w
Krotoszynie, bo obie te placów-
ki współpracują z oddziałem w
Roszkach. Pod opieką nauczy-
cielek grupy przedszkolaków
odwiedzają się i uczestniczą we
wspólnych zajęciach.

(eliz)

Pasowanie w „Maciusiu”
dzielnymi i grzecznymi przed-
szkolakami. Następnie  pani dy-
rektor Danuta Hadryan uroczy-
ście pasowała każdego malucha
na przedszkolaka.

Dzieci przedstawiły nazwę
swojej grupy - „Wiewióreczki” i
zatańczyły w rytmie walczyka,
polki, kujawiaka i krakowiaka.
Na pamiątkę tego ważnego wy-
darzenia każdy przedszkolak z
oddziału I otrzymał Dyplom Pa-
sowania i kuferek obfitości. Wiel-
ka niespodzianką dla dzieci były
prezenty dla grupy wręczone
przez panią dyrektor – dwa sa-
mochody oraz klocki: „ Farma” i
„ Stacja kolejowa”.                 (p7)

Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki

nie czytane. Jej twórczość bazu-
je na poetyce romansu i powie-
ści psychologicznej, obyczajowej
oraz społeczno-politycznej. Klu-
bowiczkom spodobał się „Nie-
miecki Taniec” i przyznały, że
chętnie sięgnęły po inne utwory
autorki.

Na kolejnym spotkaniu klu-
bowicze dzielić się będą wraże-
niami po lekturze powieść Kata-
rzyny Grocholi „Trzepot skrzy-
deł”. Spotkanie zaplanowano na
24 listopada, godz.17.00.  (krytal)

Halloween w „Misiu Uszatku”
było końca. Zaciekawienie dzieci
wzbudziło tajemnicze pudło, z któ-
rego niespodziewanie wyskakiwa-
ły pajączki-zabawki. Wiele radości
sprawiło przedszkolakom docze-
pianie tekturowemu pająkowi  weł-
nianych odnóży. Halloweenowy
dzień w przedszkolu był bardzo
udany. Zabawa przy muzyce trwa-
ła do obiadu.

(monkwi,mm)

Warsztaty
z rad¹ osiedla

Nowa strona
schroniska

15 paŸdziernika Rada Osie-
dla nr 9 przy wspó³pracy ze
Œrodowiskowym Domem Sa-
mopomocy zorganizowa³a Je-
sienne Warsztaty Plastyczne z
modnych technik: decoupage,
filcowanie, cardmaking.

Krotoszyñskie Schronisko
dla Bezdomnych Zwierz¹t za-
prasza na swoj¹ stronê inter-
netow¹.
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Zapaśnicze zmagania obej-
rzało ponad 200 kibiców, wśród
zaproszonych gości byli między
innymi poseł Maciej Orzechow-
ski, wicestarosta Krzysztof
Kaczmarek, burmistrz Kroto-
szyna Julian Jokś, burmistrz
Sulmierzyc Piotr Kaszkowiak,
radni, przedstawiciele PZZ.

Zwyciężyli krotoszynianie
pokonując przeciwników 17:8.
Rewanżowy pojedynek w Ru-
dzie Śląskiej zdecyduje komu
przypadnie tytuł Drużynowego
Mistrza Polski w zapasach w
stylu wolnym.

Poniżej indywidualne wyni-
ki (w nawiasach pkt technicz-
ne)
Kat. 55 kg

Słowiński Adam – Hajduk Ad-
rian 4 : 0 PD
Kat. 60 kg

Walkowiak Mariusz – Szałow-
ski Patryk 3 : 0 PK (15:0)
Kat. 66 kg

Albinowski Paweł – Lubowicz
Łukasz 3 : 0 PK (6:2)
Kat 74 kg

Miłkowski Marcin – Jonkisz To-
masz 1 : 3 PK (3:5)
Kat. 84 kg

Filipczak Mateusz – Dziura Ja-
kub 0 : 4 T (0:5)
Kat. 96 kg

Baran Robert – Wojciechowski
Kamil 3 : 1 PK (20:7)
Kat. 120 kg

Mączak Przemysław – Macią-
żek Bartłomiej 3 : 0 PK (5:0)
Suma: 17 : 8 (49:19)

Burmistrz Julian Jokś oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Jamka gratulowali kroto-
szyńskim sportowcom i trene-
rom znakomitych wyników,
dziękowali za zaangażowanie
działaczom sportowym, spon-
sorom zaś za udzielone wspar-
cie finansowe i rzeczowe.

W podziękowaniu za zaan-
gażowanie i pracę na rzecz
sportu burmistrz wręczył sta-
tuetki Zdzisławowi Jerzakowi,
wieloletniemu  prezesowi LOK
(statuetkę w zastępstwie ode-
brał Antoni Azgier), oraz Le-
chowi Maćkowiakowi byłemu
prezesowi KKS ASTRA.

Podczas uroczystości
przedstawiono ranking aktyw-
ności sportowej szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych.
Pierwsze miejsca zajęły Szko-
ła Podstawowa nr 4 i Gimna-
zjum nr 4. Dyrektorzy zwycię-
skich placówek Ireneusz No-
wak i Aleksandra Leja  odebrali
puchary i sprzęt sportowy dla
swoich szkół.

Korzystając z okazji dyrek-
tor Ireneusz Nowak poinformo-
wał, że zakończył się komplek-
sowy remont SP nr 4, podzię-
kował wszystkim osobom zaan-
gażowanym w realizację tej in-
westycji, wspólnie z wicedyrek-
tor Dorotą Rutkowską  wręczyli
kwiaty i podziękowania kilku-
nastu osobom.

Najlepsi  sportowcy minio-
nego sezonu oraz ich opiekuno-
wie odebrali gratulacje oraz
nagrody finansowe i rzeczowe.
Uroczystość uświetnił występ
muzyczny uczniów SP nr 4.
                                             (mm)

Podziękowania dla sponsorów
otrzymali: Jan Krzywonos -
Przedsiębiorstwo JOTKEL Kro-
toszyn; Józef Kujawski - JUMA-
DAR Krotoszyn; Krystian Józef
Kozłowski - Armatura Kozłow-

ski Sp. z o.o.  Krotoszyn; Jacek
Brykczyński – Ciastkarnia Kro-
toszyn; Tomasz Biernacki - Su-
permarket DINO  Krotoszyn;
Wiesław Gembiak i Paweł Mik-
stacki - PPUH SP. J. Gembiak
& Mikstacki Krotoszyn; Tomasz
Konarski - Zakład Ślusarski -
Naprawa głowic Krotoszyn; To-
masz Siudy - MEBLE SIUDY
Krotoszyn; Adam Nowak -
HURTOWNIA NOWAK Kroto-
szyn;  Robert Dzwoniarek - In-
termarche - Mesyna Sp. z o.o.
Krotoszyn; Marek Wojciechow-
ski - Q-SERVICE Krotoszyn.

Nagrodzeni trenerzy: Tadeusz
Nowacki (KKS Astra Kroto-
szyn), Krzysztof Olejnik (UKS
Polon Krotoszyn), Jacek Łazar-
ski (KS Krotosz), Ryszard Choj-
nicki (Szkoła Podstawowa nr
4), Cezary Grenda (ASW Nip-
pon), Rafał Patalas (LKS Cera-
mik Krotoszyn), Marek Ko-
nieczny (TAR Krotoszyn) i Wło-
dzimierz Figaj (Zespół Szkół nr
3 w Krotoszynie).
Nagrody dla sportowców:
- nagrody finansowe odebrali :
Łukasz Kaczmarek i Sebastian
Kaczmarek (siatkówka plażo-
wa, UKS Polon), Adrian Rybak
(tenis stołowy, KS Krotosz), Da-
wid Bielski, Fryderyk Grenda i
Artur Kujawski (karate, ASW
Nippon), Marlena Staniek, Ma-
teusz Filipczak, Marcin Mił-
kowski, Adam Filipczak, Da-
riusz Filipczak i Przemysław
Mączak (zapasy, LKS Cera-
mik), Marcin Kapała (trójbój
siłowy), Patryk Konrady, Aron
Rozum, Wojciech Poczta, Mar-
cin Rozum, Natalia Talarczyk i
Kewin Rozum (sumo, TAR).
- nagrody rzeczowe otrzymali:
Marcelina Winkowska, Sandra
Kurzawska, Michalina Przybył,
Donata Jędrkowiak, Sandra
Kuśnierz i Karolina Ciepła (lek-
koatletyka, SP nr 4), Norbert

Aleksandrzak, Filip Szych, To-
masz Pogoda, Remigiusz Kotec-
ki, Bartosz Banaszak, Jakub
Suliga, Jakub Branecki, Karol
Łusiak, Mikołaj Klupś, Kacper
Grzesiński, Dawid Kaźmier-
czak i Kamil Cieplik (piłka noż-
na, SP nr 4), Jakub Łyskawa i
Patryk Brenk (siatkówka pla-
żowa, UKS Polon), Zuzanna
Łęcka, Agata Wojno, Katarzy-
na Marszałek, Julia Mikołaj-
czyk, Magda Nowacka, Karoli-
na Nowacka, Dominika Olisie-
wicz, Karolina Kubiak i Nata-
lia Zmyślona (piłka nożna, UKS
Polon), Kamil Dana (warcaby,
ZS nr 3), Konrad Powroźnik,
Adrianna Kaczmarek, Julia Ro-
zum, Monika Jadczak, Wiktoria
Mielcarek i Zofia Mielcarek
(pływanie, KS Krotosz), Nikola
Piotrowiak (karate, KS Kro-
tosz), Michał Przekwas, Iwona
Przekwas i Jakub Karwik (ko-
larstwo, MLUKS As Biadki),
Patryk Foltynowicz, Adrian
Klonowski, Piotr Czwojdziński,
Jakub Sobkowiak, Kacper
Kostka, Bartosz Kaik, Bartło-
miej Talaga, Dawid Sasin, Da-
niel Pomirski, Mateusz Bochyń-
ski, Marcin Kaczmarek i To-
masz Talaga (siatkówka, UKS
Piast Krotoszyn), Szymon
Zdziebkowski, Dominik Piwo-
war, Adrian Radojewski, To-
masz Kurek, Mateusz Grobelny,
Eryk Kunicki, Fabian Piechoc-
ki, Krzysztof Kaszkowiak, Bar-
tosz Cieślak, Oskar Staszew-
ski, Dawid Talarczyk i Kacper
Łęgowski (piłka nożna, KKS
Astra), Kamil Lechel, Dawid
Kaźmierczak, Tomasz Bogdań-
ski i Dawid Fortuniak (karate,
ASW Nippon), Barbara Knop
(zapasy, LKS Ceramik), Błażej
Jędrkowiak (strzelectwo), Bar-
tłomiej Nowaczyk, Aleksandra
Rozum, Marek Durak, Michał
Blecha i Gracjan Matyla (sumo,
TAR).

Sezon sportowy podsumowany
26 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 4 uroczyœcie podsumowano
sezon sportowy 2010/2011.

Ceramik
bli¿ej tytu³u
W niedzielê 13 listopada odby³ siê mecz fina-
³owy I Ligi Seniorów w Zapasach w stylu wol-
nym. Zawodnicy LKS Ceramik zmierzyli siê z
zapaœnikami z ZKS Slavia Ruda Œl¹ska.

Rywalizacja przebiegała w
czterech kategoriach wieko-
wych: przedszkole oraz klasy od
I do III. Zawodnicy mieli do po-
konania dwa dystanse: 25m sty-
lem grzbietowym i 25m stylem
dowolnym. 70 uczestników za-
wodów rywalizowało o Puchar
Prezesa KS Krotosz dla Najlep-
szego Zawodnika. Dla najlep-
szych były też medale i dyplomy.
Puchar Prezesa KS Krotosz wy-
walczyli Dobrochna Figielek i
Miłosz Brdys.

Zawody p³ywackie
o Puchar Prezesa KS Krotosz
5 listopada odby³y siê zawody p³ywackie dla
m³odych p³ywaków KS Krotosz i Szko³y Podsta-
wowej nr 1 w Krotoszynie.

Zwycięzcy poszczególnych

kategorii

Przedszkole: Kornelia Wacho-
wiak, Adrian Gromski (oboje styl
grzbietowy,  styl dowolny)
Klasa I: Magda Kurek, Filip Ka-
liszewski (oboje styl grzbietowy,
styl dowolny)
Klasa II: Dobrochna Figielek,
Patryk Gromski (oboje styl
grzbietowy, styl dowolny)
Klasa III : styl grzbietowy Zuzan-
na Marciniak,  Miłosz Brdys; styl
dowolny Natalia Praczyk, Miłosz
Brdys.                               (W. Figaj)
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