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Obecno�æ obowi¹zkowa

                  Wymieñ dowód
Wydzia³  Spraw  Obywatelskich   Urzêdu   Miejskiego

w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych  (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 wrze�nia 2002r, Dz.U.
nr 183, poz.1522. z pó�n. zm.).

31   grudnia   2007 r.  wszystkie  stare  dowody  wydane
w  formie  ksi¹¿eczkowej  trac¹  swoj¹  wa¿no�æ. Ponadto
przypominamy,  ¿e  dowody  wydawane  s¹   na  5  lub  10 lat,
w zwi¹zku z tym niektóre dowody wydane na okres 5 lat trac¹
ju¿  swoj¹  wa¿no�æ,  zatem  nale¿y z³o¿yæ ponownie wniosek
o wydanie dowodu osobistego.

Wnioski wraz z za³¹cznikami (2 aktualne fotografie, do-
wód dokonania op³aty za wydanie dowodu osobistego, odpis
aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa - w zale¿no�ci od stanu cywil-
nego), nale¿y z³o¿yæ w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzê-
du  Miejskiego  w  Krotoszynie  ul. Ko³³¹taja 7a, I piêtro, pok.
nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty nale¿y z³o¿yæ osobi-
�cie po uprzednim zarejestrowaniu siê. Rejestracji mo¿na do-
konaæ osobi�cie lub telefonicznie - tel. 062- 722 74 67.

(wso)

W drugim tygodniu czerwca Krotoszyñskiej Bibliote-
ce Publicznej odby³y siê dwa spotkania czytelnicze dla dzieci
z okazji  V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W  zajêciach uczestniczy³y dzieci z przedszkoli: Maciu�,
Kubu� i Bajka. Zaproszeni go�cie czytali im wiersze Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy, Beaty Ostrowickiej i Wandy Cho-
tomskiej.

8 czerwca czytali dzieciom wolontariusze z Centrum
Wolontariatu: £ukasz Maciejewski, Sylwia Wojciechowska,
Dorota Szczotka, Karolina Balcerkiewicz, Liliana Kaj,  Agniesz-
ka Kowalska, Jolanta Cholewa i Edward Kaj.

9 czerwca natomiast w rolê lektorów wcielili siê: starosta
Leszek Kulka, radny powiatowy Julian Poczta, nadle�niczy
Bronis³aw  Roszak, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Ta-
deusz Polowczyk, prezes stowarzyszenia Primum Non Noce-
re Waldemar Potarzycki, w³a�cicielka ksiêgarni Lektorat Plus
Hanna Lindner oraz Izabela Laska z firmy Hardbit i Czes³awa
Kowalska, wlontariuszka PCK. Akcje wsparli sponsorzy: sta-
rosta Leszek Kulka, ciastkarnia Brykczyñscy i £yskawa, kwia-
ciarnia pp. Kaliszów i PPH Ewa SA.                                   (kbp)

                        Szkolili siê
5 i 6 czerwca w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie mia³o

miejsce  szkolenie  po�wiêcone  przygotowywaniu projektów
i pisaniu wniosków do funduszy europejskich, zatytu³owane
Dobry projekt na rynku pracy.

Na zlecenie Regionalnego O�rodka Szkoleniowego Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, dzia³aj¹cego w Kaliskim
Inkubatorze Przedsiêbiorczo�ci, przeprowadzi³ je Bogdan Ka-
miñski, akredytowany trener Krajowego O�rodka Szkolenio-
wego tego¿ funduszu. W szkoleniu uczestniczyli przedstawi-
ciele krotoszyñskich organizacji pozarz¹dowych.               (jk)

Wiersze dla przedszkolaków

              Uwaga, fotoradar!
W kwietniu br. rozstrzygniêto przetarg na dostawê fo-

toradaru dla Stra¿y Miejskiej wraz z oprogramowaniem do
obróbki zdjêæ i dokumentacji mandatowej.

W �rodê 31 maja br. przedstawiciele firmy Lifor z Byto-
mia dostarczyli sprzêt do Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie.
W zakresie obs³ugi fotoradaru zosta³o przeszkolonych czte-
rech stra¿ników.

Pierwsze zdjêcia by³y fotkami testowymi. Wszystkie fot-
ki zrobione przez krotoszyñskich stra¿ników cechuje bardzo
dobra jako�æ. Dok³adnie widoczne s¹: pojazd, twarz kierowcy
i numer rejestracyjny samochodu. Szeroko reklamowane spre-
je, które ponoæ czyni¹ rejestracje samochodowe niewidoczny-
mi dla oka radaru, nie sprawdzaj¹ siê - numery s¹ bezb³êdnie
wy�wietlone.

Fotoradar  jest  wystawiany  w ró¿nych rejonach miasta
i gminy Krotoszyn. Zadaniem obs³uguj¹cych go stra¿ników
nie jest wypisanie kierowcom jak najwiêkszej liczby manda-
tów. Chodzi   przede   wszystkim   o   zapewnienie  bezpieczeñ-
stwa  w miejscach, gdzie kieruj¹cy notorycznie przekracza-
j¹ prêdko�æ.

Przypominamy, ¿e w centrum miasta obowi¹zuje ograni-
czenie prêdko�ci do 30 km/h, a dopuszczalna prêdko�æ na ob-
szarze zabudowanym w godzinach od 5.00 do 23.00 wynosi 50
km/h.                                                                                        (mm)

8  lipca  mieszkañców wsi Lutogniew czeka d³ugo
oczekiwana uroczysto�æ - otwarcie nowo wybudowanego
grzybka. Obiekt powsta³ z inicjatywy i dziêki zaanga¿owa-
niu mieszkañców wsi.

                                  * * *
8 lipca w Domu Stra¿aka w Jasnym Polu odbêd¹ siê

obchody  80-lecia lokalnej jednostki OSP, 45-lecia Kó³ka
Rolniczego oraz równie¿ 45-lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

                                  * * *
8  i 9 lipca na basenie k¹pielowym OSiR przy ul.

Ogrodowskiego  8 rozegrane zostan¹ III Mistrzostwa Pol-
ski w Siatkówce Pla¿owej Nauczycieli Krotoszyn 2006; uro-
czyste otwarcie mistrzostw - godz. 11.00.

                                  * * *
Do 21 lipca w galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ wy-

stawê prac malarskich Wiktora Jerzego Jêdrzejaka.

                                  * * *
Na 21 i 22 lipca zaplanowa³ KOK  imprezê muzyczna

dla m³odzie¿y. Koncerty odbêd¹ siê w parku Wojska Pol-
skiego. Szczegó³ów jeszcze nie znamy, ale proponujemy,
¿eby zarezerwowaæ sobie wolny czas. Bêdzie dobra zaba-
wa.

                                  * * *
Muzeum Regionalne w Krotoszynie zaprasza do

obejrzenia dziedzictwa technicznego kaliskiego gazownic-
twa: wystawy gazomierzy i urz¹dzeñ gazowych ze zbiorów
Gazowni Krotoszyñskiej. Wystawa czynna jest do 25 sierp-
nia.
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                        Krótko      Odebrali klucze
We  wtorek  20  czerwca burmistrz Julian Jok� wrê-

czy³ lokatorom  klucze  do  26  nowo oddanych mieszkañ,
wygospodarowanych w by³ym biurowcu Cerabudu przy ul.
Przemys³owej 27.

W budynku znajduj¹ siê mieszkania socjalne, sze�æ
mieszkañ  na  parterze  przystosowano  do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych.  Mieszkania  s¹  ró¿nej wielko�ci: od 35 m2

do 65 m2.
Prace adaptacyjne w budynku na Przemys³owej trwa³y

od wrze�nia 2005 r. W trakcie robót remontowych prowadzo-
nych  przez  Krotoszyñskie  Przedsiêbiorstwo  Budowlane
Krodomex Sp. z o.o. podjêto decyzjê o wykonaniu robót do-
datkowych, w tym miêdzy innymi: zdjêciu dachu na starej czê-
�ci  budynku  i  wykonaniu  nowej  konstrukcji drewnianej wraz
z wymian¹ pokrycia dachowego na ca³o�ci oraz wykonaniu
nowych pod³o¿y pod posadzki. Zwiêkszenie zakresu robót by³o
przyczyn¹ wyd³u¿enia terminu realizacji prac budowlanych do
koñca marca 2006 r. Na pokrycie czê�ci kosztów realizacji
przedsiêwziêcia  w  zakresie  lokali  socjalnych  gmina otrzyma-
³a dofinansowanie ze �rodków Funduszu Dop³at z Minister-
stwa Infrastruktury - Departament Finansowania Mieszkalnic-
twa w wysoko�ci 276 tys. z³. Ogó³em koszt ca³ego zadania
wyniós³ 1 mln 123 tys. z³.

W kwietniu br. s¹d konkursowy powo³any przez burmi-
strza Krotoszyna wybra³ najlepsz¹ koncepcjê hali sportowo-
widowiskowej Centralnego Szkolenia Sumo i Sportów Wal-
ki w Krotoszynie. W konkursie zwyciê¿y³  Krotoprojket 1990
- Zbigniew Zieliñski z Krotoszyna.

                                    ***
Przetarg na modernizacjê szko³y podstawowej, �wie-

tlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach wygra³o Kroto-
szyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Krodomex. Umowê
podpisano 1 czerwca br. Zgodnie z umow¹ prace dotycz¹ce
szko³y winny zakoñczyæ siê do 16 sierpnia br., pozosta³e za�
do 31 pa�dziernika 2006r.

                                     ***
16 czerwca br. podpisano umowê z Firm¹ Us³ugowo-

Handlow¹ Romi  Romana Stanis³awskiego z Kobylina, która
wygra³a przetarg na przeprowadzenie adaptacji �wietlicy przy
ul. Kobyliñskiej 10a na pomieszczenia biurowe. Termin realiza-
cji - 31 sierpnia br.

                                    ***
Trwaj¹  prace  przy  budowie  ul.  £¹kowej w Krotoszy-

nie na odcinku od ul. Staszica do ul. Tyczyñskiego. Zakres
robót obejmuje wykonanie  470-metrowej  jezdni o szeroko�ci
6 m z nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodni-
kiem o szeroko�ci 1,5 m oraz jednostronnego ci¹gu pieszo-
rowerowego o szeroko�ci 2,5 m. Prace prowadzi firma PPUH
Gembiak & Mikstacki.

       Przejrzysta Polska ponownie
Urz¹d Miejski w Krotoszynie przyst¹pi³ po raz drugi

do akcji spo³ecznej Przejrzysta Polska.
G³ównym celem programu jest wprowadzanie w funk-

cjonowaniu samorz¹dów zmian, które powoduj¹ poprawê funk-
cjonowania urzêdów i pozytywn¹ zmianê ich wizerunku. S³u¿y
temu realizacja zadañ sprecyzowanych przez organizatorów,
tj. Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej, Gazetê Wyborcz¹,
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolno�ci oraz Fundacjê im.
Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank
�wiatowy. Wykonanie zadañ drugiej edycji Przejrzystej Pol-
ski w zamierzeniu organizatorów powinno utrwalaæ efekty uzy-
skane w akcji zesz³orocznej. Dlatego do kontynuacji mog¹ przy-
st¹piæ tylko te urzêdy i samorz¹dy, które uzyska³y certyfikat za
rok miniony.

Przypomnijmy, ¿e do akcji w zesz³ym roku akces zg³osi³o
ponad 700 gmin i powiatów, dyplom certyfikacyjny uzyska³o
398 uczestników. Certyfikaty wrêczono tak¿e 12 gminom bio-
r¹cym udzia³ w programie  pilota¿owym  w  roku  2004. Udzia³
w akcji jest bezp³atny, jednak czê�æ uczestników zdecydowa³a
siê przy wykonaniu zadañ korzystaæ z pomocy firm konsultin-
gowych. Krotoszyn wykona³ wszystkie zadania we w³asnym
zakresie. Podobnie jest i w tym roku.

Urz¹d  Miejski  rozpocz¹³  ju¿  opracowywanie  zadania
obowi¹zkowego  akcji - procedury  konsultacji   spo³ecznych
z udzia³em spo³eczno�ci lokalnej. W naszym przypadku pro-
cedura ta bêdzie dotyczy³a przygotowania bud¿etu gminnego
oraz rocznego programu wspó³pracy gminy z organizacjami
pozarz¹dowymi.                                                                     (eliz)

fot. Marcin Pawlik
 Nowi mieszkañcy budynku na Przemys³owej 27

fot. Monika Czubak

Lokatorka jednego z mieszkañ z burmistrzem Julianem
Joksiem, zastepc¹ burmistrza Franciszkiem Marsza³-
kiem oraz (z ty³u) Zygmuntem Witczakiem z PGKiM.
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                                         Krotoszynianie w Holandii
W trzeciej dekadzie maja grupa korfballistów i p³ywaków w Krotoszyna go�ci³a w zaprzyja�nionym z Krotoszynem

holenderskim miastem Brummen.

W sk³ad grupy korfballistów weszli cz³onkowie trzech
klubów: Puma (SP 4), Fenix (Gim. 1) i Lider (Gim. 2). W ojczy�-
nie tego sportu m³odzi odbyli profesjonalny trening pod okiem
miejscowego szkoleniowca oraz uczestniczyli w ca³odniowym
turnieju. W imprezie wziê³o udzia³ 110 dru¿yn z Holandii, Nie-
miec i Polski, od pocz¹tkuj¹cych przedszkolaków po senio-
rów. Turniej prowadzono na 20-p³ytowym kompleksie boisk. -
Ka¿dy z nas, opiekunów, otrzyma³ ksi¹¿eczkê z planem terenu,
zaznaczonym miejscem i godzin¹ meczu oraz spisem sêdziów -
powiedzia³ Piotr Mora�, trener Feniksa. - A kilkana�cie minut
po zakoñczeniu zawodów, mimo do�æ prowizorycznego biura,
otrzymali�my komplet wyników. To �wiadczy o profesjonal-
nym podej�ciu  gospodarzy do turnieju.

Krotoszyñski Fenix wygra³ 3 mecze i 1 przegra³, Lider
zanotowa³ 2 zwyciêstwa oraz remis i pora¿kê. Oba kluby zajê³y
w swoich  grupach drugie miejsce. Puma przegra³a wszystkie
4 mecze i zakoñczy³a zawody na 5 pozycji. Oprócz tego, ju¿

poza turniejem, odby³y siê mecze towarzyskie z miejscowym
zespo³em Turbulans.

W wyje�dzie do Brummen uczestniczy³o te¿ 12 p³ywa-
ków Krotosza, którzy wziêli udzia³ w treningach z gospodarza-
mi, zarówno typowo p³ywackich, jak i z pi³ki wodnej. By³y te¿
zajêcia z ratownictwa wodnego i mieszane zawody sztafet.

Obie grupy sportowe mia³y te¿ zajêcia na profesjonalnej
si³owni, m.in. z fitnesu i areobiku na rowerach. Nie zabrak³o
równie¿ rozrywki: dyskoteki oraz ca³odniowej wycieczki do
Neeltje Jans, gdzie znajduje siê kilkukilometrowa zapora i wod-
ny park rozrywki. Znajduje siê w nim:  restauracja, trójwymia-
rowe kino, zje¿d¿alnia, pomieszczenia, w którym wywo³ywany
jest sztuczny huragan, wodny plac zabaw, fokarium. Mo¿na
obejrzeæ tak¿e dwie wystawy: Wodny �wiat i Owoce morza.
Jest pla¿a i robi¹ce du¿e wra¿enie piaskowe budowle. Zwie-
dzaj¹cy park maj¹ do dyspozycji specjaln¹ kolejkê oraz state-
czek.                                                                        Witold Blandzi

                    Spartakiada  nastolatków
21 czerwca odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce czwart¹ ju¿ edycjê Krotoszyñskiej Spartakiady Sportowej Szkó³

Gimnazjalnych.

Organizatorem zawodów jest O�rodek Sportu i Rekreacji
w Krotoszynie, a g³ównym sponsorem Urz¹d Miejski. Tego-
roczna edycja by³a rekordow¹ pod wzglêdem ilo�ci sklasyfi-
kowanych zawodników. Spartakiada, popularnie zwana gim-
nazjad¹, rozgrywana by³a w 16 konkurencjach, z czego dziew-
czêta rywalizowa³y w 12.

Razem wystartowa³o w nich 763 zawodników, w tym 227

dziewcz¹t i 536 ch³opców. Sklasyfikowano
319 uczniów: 120 dziewcz¹t i 179 ch³opców.
Sze�cioro najlepszych zawodników w obu
kategoriach otrzyma³o pami¹tkowe puchary,
dyplomy i miesiêczne karty wstêpu na ba-
sen, natomiast trzy najlepsze szko³y w kla-
syfikacji dru¿ynowej -  puchary i dyplomy.

Najlepsze zawodniczki
1. Daria Paszek z Gim. nr 1, 434 pkt.
2. Dominika Szczotka z Gim. nr 2, 431 pkt.
3. Kalina Smyczyñska z Gim. nr 4, 421 pkt.
4. Dorota Ludwiczak z Gim. nr 2, 380 pkt.
5. Paulina Ochmann z Gim. nr 1, 347 pkt.
6. Jagoda Wygralak z Gim. nr 2, 339 pkt.

Najlepsi zawodnicy
1. Tomasz Witek z Gim. nr 4, 706 pkt.
2. Kamil Jankowski z Gim. nr 2, 610 pkt.
3. Miros³aw Dro¿d¿yñski z Gim. nr 1, 558 pkt.
4. Rafa³ Nelka z Gim. nr 1, 557 pkt.
5. Grzegorz Nowak z  Gim. nr 1, 539 pkt.
6. Mi³osz Ka�mierczak z Gim. nr 1, 496 pkt.

Koñcowa klasyfikacja dru¿ynowa
1. Gimnazjum nr 4, 993 pkt.
2. Gimnazjum nr 2, 940 pkt.
3. Gimnazjum nr 1, 928 pkt.
4. Gimnazjum nr 3, 548,
5. Gimnazjum nr 5, 399,5 pkt.

                                                                                     (lew)

fot. Roman Wosiek
Najlepsze zawodniczki oraz dyr. OSiR Ryszard Nowaczyk
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            Czerwcowe posiedzenie
29 czerwca odby³a sie XLVII sesja Rady Miejskiej w

Krotoszynie
W porz¹dku obrad znalaz³y siê miêdzy innymi tematy:
- informacja na temat ochrony przeciwpo¿arowej na tere-

nie Miasta i Gminy Krotoszyn
informacja na temat dzia³añ Burmistrza Krotoszyna po-

dejmowanych w celu pozyskania �rodków z Unii Europejskiej
i ich efekty w okresie 1 maja 2004 r. - 30 kwietnia 2006 r.

 Pod g³osowanie poddane zosta³y m.in. uchwa³y w spra-
wie:

 a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie
Krotoszyna,

b) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Kroto-
szynie,

c) okre�lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wy-
konania bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn za I pó³rocze roku
bud¿etowego,

d) zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
ustawy - Ordynacja podatkowa,

e) zmian w bud¿ecie na 2006 rok.
                                                                                                  (mm)

                 Komisyjne obrady
W dniach 22 i 23 czerwca odby³y swoje posiedzenia

komisje sta³e rady: Komisja Spo³eczna i Bud¿etowo-Gospo-
darcza.

Obie komisje dyskutowa³y o tematach sesyjnych i pro-
jektach uchwa³. Komisja Spo³eczna zrealizowa³a dodatkowe
zagadnienia wynikaj¹ce z przyjêtego planu pracy: Radni zajêli
siê dzia³alno�ci¹ PCK, LOK i wolontariatu w placówkach o�wia-
towych Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2002 - 2006 oraz
dzia³alno�ci¹ UKS-ów w roku szkolnym 2005/2006. Ponadto
dyskutowali na temat wykorzystania bazy sportowej w pla-
cówkach o�wiatowych.

Komisja wyda³a pozytywn¹ opiniê o dzia³alno�ci Po-
wiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Krotoszynie w 2005
r., po wcze�niejszym zapoznaniu siê ze sprawozdaniem z tej
dzia³alno�ci.

                                                                                        (mm)

               Lipiec bez posiedzeñ
Lipiec bêdzie miesi¹cem urlopowym dla radnych. W tym

czasie nie przewidziano ¿adnych posiedzeñ komisji sta³ych ani
sesji Rady Miejskiej. Chyba ¿e jaka� nag³a sprawa spowoduje
konieczno�æ zwo³ania sesji nadzwyczajnej.

W sierpniu wszystko wróci do normy. Zgodnie z planem
pracy radni zajm¹ siê miêdzy innymi: stanem o�wiaty samorz¹-
dowej i przygotowaniami do nowego roku szkolnego, ocen¹
wykonania bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn za I pó³rocze
2006 r. oraz aktualn¹ sytuacj¹ rolnictwa w gminie Krotoszyn.

                                                                                 (mm)

               Bezpieczniej na ulicy
Jeszcze w tym roku doczekamy siê sygnalizacji �wietl-

nej na skrzy¿owaniu ulic Wiê�niów Politycznych, Pukac-
kiego i Raszkowskiej.

Sygnalizacja zostanie zbudowana dziêki dofinansowa-
niu, jakie uzyska³ Powiatowy Zarz¹d Dróg ze �rodków unij-
nych (program Gambit - likwidacja niebezpiecznych miejsc).
Na z³o¿ony pod koniec minionego roku projekt Zarz¹d uzyska³
117, 5 tys z³. Drugie tyle do³o¿y ze swojego bud¿etu Starostwo
Powiatowe, poniewa¿ dwie z ulic krzy¿ówki to drogi powiato-
we (trzecia - krajowa).

Przypomnijmy,   ¿e  w  tym  miejscu  Krotoszyna  dosz³o
w zesz³ym roku do bardzo gro�nego wypadku.  Jest to skrzy¿o-
wanie, na którym zgodnie z intencj¹ gminy i burmistrza Juliana
Joksia, inwestor buduj¹cy market Bricomarche mia³ zamonto-
waæ ju¿ kilka lat temu sygnalizatory �wietlne. Zarz¹d Miasta i
Gminy Krotoszyn wyda³ w maju 2000 roku ówczesnemu inwe-
storowi decyzjê o warunkach zabudowy, umieszczaj¹c w poro-
zumieniu zapis o konieczno�ci wybudowania tam sygnalizacji.

W lipcu zostanie rozstrzygniêty przetarg na wykonanie
zadania, rozpisany przez Starostwo Powiatowe. A jesieni¹ czer-
wone i zielone �wiat³a zaczn¹ kierowaæ ruchem drogowym w
tej czê�ci miasta.                                                                                  (eliz)

R a d a    M i e j s k aR a d a    M i e j s k a
w Krotoszyniew Krotoszynie

7/2006

fot. Monika Czubak
26 czerwca, zgodnie ze swoim planem, obradowali

cz³onkowie Komisji Rewizyjnej
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                 Wesele na scenie

Tañce, przy�piewki weselne okraszone gwar¹ ludow¹ to
elementy Wesela krotoszyñskiego, zaprezentowanego przez
uczniów  Szko³y  Podstawowej nr  8 w ramach obchodzonego
5 maja Dnia Europy. Ca³e wydarzenie obserwowali i podziwiali
nauczyciele, rodzice uczniów naszej szko³y oraz go�cie zapro-
szeni przez burmistrza Krotoszyna.

Projekt Wielkopolska Biesiada Weselna - promuj¹cy
obrzêdy, zwyczaje naszego regionu - zosta³ wyró¿niony przez
Komisjê Akademii Szko³y z klas¹. Na realizacjê tego projektu
otrzymali�my dofinansowanie, tzw. ma³y grant. To zobowi¹za-
³o nas do realizacji rozpoczêtych zamierzeñ. Podstaw¹ by³ sce-
nariusz opracowany przez Krystynê Pocztê - opiekunkê szkol-
nego ko³a teatralnego. Próby �piewu i tañca odbywa³y siê co
tydzieñ w formie zajêæ pozalekcyjnych w ramach tego ko³a.
Obca do tej pory gwara ludowa towarzyszy³a teraz zespo³owi
na co dzieñ.

Du¿ym wyzwaniem by³o zgromadzenie elementów kro-
toszyñskiego stroju ludowego. Z pomoc¹ przyszli nam cz³on-
kowie zespo³ów ludowych kó³ gospodyñ wiejskich, którzy
wzbogacili nasz¹ praktyczn¹ wiedzê na temat zwyczajów i tra-
dycji zwi¹zanych z obrzêdami weselnymi naszego regionu. Do
sukcesu przyczyni³a siê równie¿ zaproszona do wspó³pracy
kapela ludowa, dzia³aj¹ca przy Krotoszyñskim Domu Kultury.
Poczu³y�my siê wyró¿nione obecno�ci¹ pani Marii Jêdrzej-
czak, by³ej wicedyrektor I LO, która 20 lat temu przygotowy-
wa³a w³a�nie to widowisko. Pani Maria bardzo pozytywnie
oceni³a przygotowane przez nas przedstawienie. Zadowoleni
byli tak¿e bior¹cy w nim udzia³ uczniowie. - By³o warto! - ko-
mentowali po wystêpie.

Nasz wysi³ek doceni³y w³adze miasta, które dofinanso-
wa³y przedsiêwziêcie kwot¹ 1000 z³.

(sp8)

                                              Mi� Uszatek - 60-latek
W pi¹tek 9 czerwca o godz. 12.30 w kinie Przedwio�nie rozpoczê³y siê uroczyste obchody 60-lecia istnienia Przedszkola

nr 1 w Krotoszynie, wszystkim znanego pod nazw¹  Mi� Uszatek.

Go�ci zgromadzonych w sali kinowej powita³a dyrektor
Misia Uszatka Renata Sawicka, która przedstawi³a historiê
przedszkola i wspomnia³a kolejnych dyrektorów placówki.
Mówi³a o codziennej pracy z dzieæmi, wspó³pracy z rodzicami
i ró¿nymi instytucjami. G³os zabra³ równie¿ zastêpca burmi-
strza  Krotoszyna  Franciszek  Marsza³ek.  Dziêkuj¹c za zaan-
ga¿owanie i pracê, z³o¿y³  na  rêce dyrektor  placówki  dyplom
i bukiet kwiatów. Dla dzieci z przedszkola przekaza³ torbê liza-
ków. Poinformowa³ równie¿, ¿e dla przedszkolaków ufundo-
wane zostanie wyposa¿enie placu zabaw za oko³o 10 tys. z³.

Gratulacje i ¿yczenia z³o¿yli tak¿e miêdzy innymi: wizyta-
torzy  Kuratorium O�wiaty w Poznaniu Ma³gorzata Mielcarek
i S³awomir Wilak, delegacja  emerytowanych dyrektorek przed-
szkoli, przedstawiciel ZNP. Dyrektor Sawicka wrêczy³a nato-
miast  bukiety kwiatów Helenie Pawlak i Marii P³ocheckiej,
emerytowanym dyrektorkom Misia Uszatka.

Drug¹ czê�æ uroczysto�ci wype³ni³y �piewy i tañce wy-
chowanków przedszkola. Najpierw wyst¹pi³y starszaki w przed-
stawieniu o Misiu Uszatku, nastêpnie na scenê wkroczy³y �red-
niaki i wreszcie grupa maluszków. Swoje umiejêtno�ci wokal-
ne, taneczne i recytatorskie prezentowali przed publiczno�ci¹
równie¿ absolwenci przedszkola.

Z  okazji  jubileuszu zorganizowano drzwi otwarte w Mi-
siu   Uszatku.  Do  przedszkola  mo¿na  by³o  wpa�æ  z  wizyt¹
w sobotê 10 czerwca, pomiêdzy godz. 10.00 a 13.00. Dla odwie-
dzaj¹cych przygotowano ekspozycjê zdjêæ Przedszkole wczo-

      Dzieñ Matki w Chwaliszewie

28 maja Ko³o Emerytów i Rencistów w Chwaliszewie zor-
ganizowa³o Dzieñ Matki po³¹czony z wystaw¹ rêkodzie³a. Im-
preza odby³a siê w Wiejskim Domu Kultury w Chwaliszewie.

Cz³onkinie ko³a z dum¹ prezentowa³y pracowicie wydzier-
gane na szyde³ku lub zrobione na drutach serwety, bie¿niki
oraz piêknie wyhaftowane obrusy. Jedna z pañ przynios³a
wykonane w³asnorêcznie �wiece.

Chwaliszewski ko³o liczy 40 cz³onków -  mówi Czes³awa
Galer,  prezes ko³a - stale przybywa nowych. Ludzie chc¹ siê
bawiæ i spotykaæ, maj¹ chêæ do dzia³ania, dlatego nasze ko³o
rozwija siê prê¿nie.

W  spotkaniu  uczestniczy³a  zaprzyja�niona   delegacja
z Ko³a Emerytów i Rencistów z Krotoszyna, dyrektor chwali-
szewskiej szko³y Beata Parzonka oraz radny powiatowy i by³y
dyrektor szko³y w Chwaliszewie Jan Szyszka, a tak¿e burmistrz
Krotoszyna Julian Jok�. Na spotkanie zaproszono równie¿
ksiêdza proboszcza Ireneusza Powagê.

W trakcie spotkania Helena Bieliñska, prezes krotoszyñ-
skiego Ko³a Emerytów i Rencistów, recytowa³a wiersz w³asne-
go autorstwa Bukiecik dla mamy, a burmistrz wrêczy³ bukiet
kwiatów  Irenie B³aszczyk, najstarszej z mam obecnych na spo-
tkaniu. Dla wszystkich go�ci zatañczy³a para z zespo³u tañca
towarzyskiego Fenix.  Swoje zdolno�ci �piewacze prezento-
wa³y cz³onkinie ko³a.

                                                                                 (mm)

raj - przedszkole dzi� i wy³o¿ono kroniki, które chêtnie prze-
gl¹dali absolwenci przedszkola. Dla m³odszych otworem sta³y
sale zabaw.                                                                                       (mm)

fot. Monika Czubak
Najm³odsi wystêpowali z misiami
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Zawody by³y przeznaczone dla zawodników m³odych,
do 21 lat, czyli kadetów i juniorów. Od strony widowiskowej,
do�æ wa¿nej zawsze dla publiczno�ci, mistrzostwa wypad³y
nieco mniej pokazowo, bowiem czê�æ m³odych sportowców
prezentowa³a na dohyo postury niety-
powe dla tego sportu: byli szczup³ymi i
zwinnymi m³odymi mê¿czyznami i ko-
bietami. Pomimo tego zawody nale¿a³y
do udanych, tak¿e zdaniem Dariusz Ro-
zuma, prezesa Polskiego Zwi¹zku
Sumo. Widownia obejrza³a wiele emo-
cjonuj¹cych pojedynków, zarówno
pierwszego dnia, kiedy zmagali siê ka-

deci, jak i drugiego, kiedy do rywalizacji przyst¹pili starsi spor-
towcy.

                          Polacy w czo³ówce
W ostatni weekend czerwca w Ko�minie Wlkp. odby³y siê Mistrzostwa Europy w Sumo.

Kadetki
kategoria 50 kg
1. Yulia Bekhtereva - Rosja
2. Inga Bu�ko - Polska
3.  Katarzyna Pieprzak - Polska
kategoria 60 kg
1. Svenlana Trosyk - Ukraina
3. Joanna Panek - Polska
kategoria 70 kg
1. Mariya Maksimkenko - Ukraina
3. Magdalena Wo�niak - Polska
5. Karolina Dziechcierewicz - Polska
kategoria +70 kg
1. Svetlana Yaryomka - Ukraina
2. Katarzyna Osipiuk - Polska
3. Marina Rozum - Polska
Dru¿ynówka
1. Ukraina
2. Polska (Katarzyna Osipiuk, Karolina
    Dziechcierewicz, Marina Rozum,
    Mirela Grobelna)
3. Estonia
3. Rosja
Kadeci
kategoria 60 kg
1. Bogdan Jó�wik - Polska
2. Evgeniy Tanygin - Rosja
3. Krystian Ció³ko - Polska
kategoria 80 kg

Zdecydowany prym na mistrzostwach wiod³y Rosja i
Ukraina, sumici z tych krajów najczê�ciej siêgali po najwy¿sze
trofea. Rosjanie wyjechali z Polski z 10 z³otymi, 9 srebrnymi i 10
br¹zowymi  medalami. Ukraiñcy za� wywalczyli 8 z³otych, 5

srebrnych i 7 br¹zo-
wych. Nieco skrom-
niej wygl¹da przy tym
dorobek polskiej re-
prezentacji, która w
klasyfikacji medalo-
wej uplasowa³a siê
na trzecim miejscu,
zdobywaj¹c 1 z³oty, 5
srebrnych i 7 br¹zo-
wych medali. Nie-
mniej jednak ten ze-
staw pozwala zaliczyæ
Polaków do �cis³ej
czo³ówki europej-
skiej, gdy¿ reprezen-
tacje pozosta³ych
krajów bior¹cych
udzia³ w mistrzo-
stwach uzyska³y zde-
cydowanie s³abszy
wynik.

Za najlepszego
sportowca zawodów uznano polskiego z³otego medalistê Bog-
dana Jó�wika, za najlepsz¹ zawodniczkê - Svenlanê Trosyk z
Ukrainy.

                                                                                       (eliz)

1. Nachyn Mongush - Rosja
2. Krysytian Paczków - Polska
kategoria 100 kg
1. Evgeniy Chymak - Ukraina
2. Stanis³aw Bartkiewicz - Polska
kategoria +100 kg
1. Vladimir Petrov - Rosja
5. Martin Alcer - Polska
7. Szymon Tysiak - Polska
Dru¿ynówka
1. Rosja
2. Ukraina
3. Polska (Mateusz Ció³ko, Dawid
    Radojewski, Stanis³aw
    Bartkiewicz, Piotr Buczyñski)
Juniorki
kategoria 55 kg
1. Alina Boykova - Ukraina
7. Monika Skiba - Polska
7.  Weronika Kister - Polska
kategoria 65 kg
1. Anna Aleksandrowa - Rosja
5. Karolina Dziechcierewicz - Polska
7. Mirela Grobelna - Polska
kategoria 80 kg
1. Ekaterian Keyb - Rosja
5. Marina Rozum - Polska
kategoria +80
1. Ekaterian Keyb - Rosja

7. Karolina Dziechcierewicz - Polska

Dru¿ynówka

1. Rosja
2. Ukraina
3. Polska (Mirela Grobelna, Karolina
    Dziechcierewicz, Marina Rozum, Mo
    nika Skiba)
Juniorzy
kategoria 80 kg
1. Toby Hijzen - Holandia
9. Tomasz Cieplik - Polska
9. Piotr Dabski - Polska
kategoria 115 kg
1. Pavel Babich - Ukraina
2. Mateusz Piasecki - Polska
5. Stefan Klejewski - Polska
kategoria +115 kg
1. Soslan Kobesov - Rosja
5. Tomasz Ku³akowski - Polska
kategoria open
1. Pawel Babich - Ukraina
7. Wojciech Cajzer - Polska
7. Tomasz Ku³akowski - Polska
Druzynówka
1. Rosja
2. Ukraina
3. Polska (Stefan Klejewski, Mateusz Pia-
   secki, Tomasz Ku³akowski, Stanis³aw
   Bartkiewicz)

Organizatorami imprezy byli:
Europejski Zwi¹zek Sumo, Polski
Zwi¹zek Sumo, Urz¹d Miejski w

Krotoszynie, Urz¹d Miejski w
Ko�minie Wlkp. i  Starostwo

Powiatowe
fot. Izabela Barto�

Dru¿ynowo polskie juniorki zajê³y III miejsce

fot. Roman Wosiek
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        10 lat Krepela

W sobotê 17 czerwca Krepel Polska Sp. z o.o. - firma
znana z produkcji ekskluzywnych,  ozdobnych opakowañ
drewnianych do cygar, herbaty i kawy - obchodzi³a jubileusz
10-lecia istnienia w Polsce.

 Uroczysto�æ rozpoczê³a siê o godz. 17.00 przed siedzib¹
firmy przy ul. Ostrowskiej 144 w Krotoszynie. Zaproszonych
go�ci, pracowników i przyjació³ z Polski i Holandii powita³ w³a-
�ciciel Jan  Richard Krepel. Wspomina³ pocz¹tki dzia³alno�ci
w Polsce, kiedy produkcja odbywa³a siê w Durzynie, a zak³ad
zatrudnia³ 10 osób. W 2001 r. czê�æ produkcji zosta³a przenie-

siona do nowo wybudowanej hali przy ul. Ostrowskiej. W
2003 r. powsta³a tu nowoczesna lakiernia, a zatrudnienie w
firmie wzros³o do 120 osób. W³a�ciciel nadmieni³, ¿e od 2005 r.
w Jarocinie firma  produkuje  równie¿ drzwi. Stwierdzi³, ¿e prze-
niesienie produkcji  pude³ek i drzwi do Polski by³o decyzj¹
s³uszn¹. Podziêkowa³ pracownikom za pomoc w tworzeniu fir-
my. - Chcemy i mo¿emy du¿o planów zrealizowaæ, ale tylko z
wami i dziêki wam, drodzy pracownicy. 10 lat jest ju¿ za nami a
przysz³o�æ nale¿y do nas... - mówi³ miêdzy innymi.

Uroczysto�æ po³¹czona zosta³a z otwarciem nowej sie-
dziby biura firmy przy ul. Ostrowskiej. Symbolicznego przeciê-
cia wstêgi dokonali w³a�ciciele firmy Rikie i Jan Krepelowie.

         Najlepsi w Biegu Krotosa

4 czerwca odby³ siê XXVII Bieg Krotosa. Na mecie
stawili siê dzieci, m³odzie¿, doro�li, zawodowcy i amatorzy.

W biegu g³ównym, na 10 km, w pierwszej dziesi¹tce zna-
le�li siê przedstawiciele Ukrainy, Bia³orusi, Kenii. Na 5. miejscu
uplasowa³ siê mieszkaniec �cinawy, na 7. Prze�mirowa, na 9.
Jarocina, a na 10. Jordanowa �l¹skiego.  Reprezentuj¹cy Ko-
bierno Krzysztof Kasprzak zaj¹³ miejsce 13. Krotoszynianie:
Robert Domaga³a, £ukasz Skalik, Czes³aw Sienkiewicz   wybie-
gali miejsca 18, 25, 27. Bieg g³ówny ukoñczy³o 103 uczestni-
ków.

Biegali równie¿ uczniowie szkó³ podstawowych. Spo-
�ród wychowanków klas III i IV najlepiej wypad³y: Dorota
Borowczyk ze Szko³y Podstawowej w Lutogniewie, Klaudia
Soko³owska oraz Katarzyna Serafiniak, obie ze Szko³y Podsta-
wowej nr 8 w Krotoszynie oraz (ch³opcy) Mateusz Frankowski
z Wroc³awia, Robert Werner z Malanowa oraz Jan Pautrzak ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

W kategorii klas V-VI miejsca na podium wybiega³y:
Karolina Skrzypczak i Julita Krysiak, obie z Ko�ciana, i Nikola
Wostal ze Szko³y Podstawowej w Zdunach oraz (ch³opcy)
Artur Sienkiewicz ze Szko³y Podstawowej nr 7, Jakub Karbo-
wiak z Sulmierzyc, Jakub Matyjewicz ze �remu. Dru¿ynowo
najlepiej wypad³y SP 1, SP 8 i SP 4.

W biegu na 1000 m startowali gimnazjali�ci. W grupie
dziewcz¹t najlepsze wyniki osi¹gnê³y: Paulina Kurtyka z Ostro-
wa  Wlkp,  Magdalena Ras z Gimnazjum nr 4 i Anna Borow-
czyk z Gimnazjum nr 3. W�ród ch³opców triumfowali Przemy-
s³aw Smó³ka z Ostrowa Wlkp., Damian B³aszczyk z Odolanowa
i Przemys³aw Sobczak z Kraszewic.

Dru¿ynowo najlepiej wypad³y Gimnazjum nr 4 w Kroto-
szynie, gimnazjum w Kraszewicach, gimnazjum w Ostrowie
Wlkp.                                                                                        (mm)

                Zapasy w Benicach
16 czerwca w Zespole Szkó³ w Benicach odby³y siê za-

wody zapa�nicze uczniowskich klubów sportowych o mistrzo-
stwo powiatu krotoszyñskiego.

 Imprezê otworzyli dyr. szko³y Sabina Rybakowska oraz
prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Zapa�niczego i LKS Ceramik
Lech Pauliñski.

Do rywalizacji przyst¹pi³o 50 zawodników, reprezentuj¹-
cych szkolne kluby. M³odzi sportowcy walczyli indywidualnie
w kilkunastu kategoriach wagowych od 27 do 60 kg. W klasy-
fikacji  dru¿yn ch³opiêcych  najlepszy  okaza³  siê  Sulmirczyk
z SP Sulmierzyce; drugie miejsce zaj¹³ Bartosz z SP Odolanów,
trzecie - Suples-B³onie z SP 3. W grupie ¿eñskiej najlepiej wy-
pad³y: SP Orpiszew, Herkules z SP 7 i SP 8.

                                                                                  (eliz)

Listy gratulacyjne oraz kwiaty na rêce pañstwa Krepelów prze-
kazali miêdzy innymi starosta Leszek Kulka oraz zastêpca bur-
mistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke.

Dalsza czê�æ uroczysto�ci przenios³a siê na teren zak³adu.

(mm)

fot. Marcin Pawlik

Rikie i Jan Krepelowie przyjmuj¹ gratulacje od
Ryszarda Czuszke, zastêpcy burmistrza
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                                                        Informacja
Zgodnie z art. 14 pkt 2 lit. f ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) podajê

do wiadomo�ci wykaz osób prawnych i fizycznych, którym  udzielono pomocy publicznej w roku 2005.

1. Jadwiga Banaszak

2. Bernard Bilewicz
3. Wojciech Furmann
4. Bogumi³a Garstka
5. Andrzej Grenda
6. Anna, Tadeusz Jag³owie
7. Janusz Jêdrzak
8. Grzegorz Kowal
9. Danuta Kroczak
10.  Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo
      Ceramiki Budowlanej Cerabud SA
11. Krepel Polska
12. Jadwiga Krystek
13.  Daria Krysztofiak
14.  Bogdan Kubera
15.  Seweryn Kurzawski
16.  Leszek Lis
17.  Renata Maciejaszek

18.  Anna Maækowiak
19.  Les³aw Maækowiak
20.  Mahle Polska
21.  Grzegorz Majchrzak
22.  Marek Miko³ajczyk
23.  Adam Naglak
24.  Jan Niedba³a
25.  Józef Niedba³a
26.  Julian Poczta
27.  Alina, Miros³aw Popówowie
28.   Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
        -Handlowe Ewa SA
29.  Przedsiêbiorstwo Us³ugowo
       -Handlowo-Prodcyj ne Elektromax
30.  Eugeniusz Ptak
31.  Jan, Maria Rabiegowie
32.  Wies³aw Reim
33.  Ilona Sikora

34.  Andrzej Socha
35.  Spó³dzielczy Zak³ad Us³ugowo
       -Handlowy Kó³ek Rolniczych
        Orpiszew
36.  Spó³dzielczy Zak³ad Us³ugowo
       -Handlowy Kó³ek Rolniczych Osusz
37.  Spó³dzielczy Zak³ad Us³ug
       Mechanicznych Kó³ek Rolniczych
       Kobierno
38.  El¿bieta Staszak
39.  W³odzimierz Stroñski
40.  Józef �liwiñski
41.  Andrzej Wachowiak
42.  Agnieszka Wa�ciñska
43.  Leon Wita
44.  Sebastian ¯urek

                                                Julian Jok�
                                       Burmstrz Krotoszyna

                                                          Informacja
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, którym w

zakresie podatków i op³at udzielono ulg, umorzeñ lub roz³o¿ono sp³atê na raty w roku 2005 (zgodnie z art. 14 pkt 2 lit. e ustawy
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104)
Osoby oraz jednostki organizacyjne, którym udzielono ulg w podatkach i op³atach

1. Adamski S³awomir
2. Baran Jerzy
3. Banaszak Roman
4. Banaszek Jan
5. Bernat Zbigniew
6. Bielawna Henryka
7. Blecha Zbigniew
8. Borowczyk Sylwester
9. Brylewski Miros³aw
10. Duczmal Stanis³aw
11. Dzieñcio³ Sylwester
12. Forszpaniak Stanis³aw
13. Franka Henryk
14. Ga³czyñski  Henryk
15. Gola Ireneusz
16. Grabski Jan
17. Gruszczyñski Zbigniew
18. Jag³a Wojciech, Jag³a Micha³
19. Jañczak Roman
20. Kaczmarek Alina
21. Kaczmarek Jan
22. Kaik Jan
23. Kaj Zygmunt
24. Kalak Remigiusz
25. Kalak Roman
26. Kasprzak Stanis³aw
27. Kêpas Anna
28. Kokot Izydor
29. Kokot Sylwester
30. Kostka Józef
31. Kosza³ka Jacek
32. Kowalczyk Zdzis³aw
33. Kozupa Agnieszka
34. Krysicki Krzysztof
35. Kubelec Grzegorz
36. Kubiak Halina
37. Maciejaszek Józef
38. M¹dry Kazimierz
39. Marcinek Eugeniusz

40. Marcisz Kazimiera
41. Marsza³ek Dariusz

42. Marsza³ek Hieronim
43. Mas³oñ Alina, Ignacy, Mas³oñ £ukasz
44. Mas³oñ £ukasz
45. Ma�larczyk Tadeusz
46. Michalik Piotr
47. Miko³ajczyk Hubert
48. Muszyñski Roman
49. Namys³ Jerzy
50. Nowak Adam
51. Pierunek Piotr
52. Pierunek Stefan
53. Pohl Maciej
54. Polañska Gra¿yna
55. Prymowicz Marek
56. Przyby³ek Krzysztof
57. Pyp³owski S³awomir
58. Rosa Roman
59. Sêdzik Jaros³aw
60. Sikora Bernard
61. Skiba Jaros³aw
62. Szczotka Teresa
63. Szlachta Miros³aw
64. Trawiñska Henryka
65. Turkowska Halina
66. Walkowiak Marian
67. Wa�ciñski Bodgan
68. Wierzowiecki Henryk
69. Wójcik Ma³gorzata
70. Wujczyk Waldemar
71. Zimny Stanis³aw
72. Zych Hieronim
73. ¯yto Jan

Osoby i jednostki organizacyjne,
którym udzielono umorzeñ
1. Adamczak El¿bieta

2. Adamiak Jolanta
3. Bania Barbara
4. Bielski Ireneusz
5. Cepa Leszek
6. Chudy Bernard

7. Cierniewski Bogdan
8. Ciesielska Danuta
9. Czachorek Stanis³aw
10. Czubak Zbigniew
11. Dro¿d¿yñska Teresa
12. Drygas Helena

13. Drygas Stanis³aw
14. Duda Jaros³aw
15. Dutkowiak Anna
16. Dziergwa Aleksander
17. Forszpaniak Zygmunt
18. Ga³êski Wojciech
19. Garbarczyk Jadwiga
20. Gniazdowska Maria
21. Grunek Sabina
22. Grzeszczak S³awomir
23. Jarmu¿ek Urszula
24. Kaczmarek Anna
25. Kaj Emilia
26. Kalak Henryk
27. Ka¿añski S³awomir
28. Ka�mierczak Czes³aw
29. Ka�mierczyk Teresa
30. Klub Sportowy "ASTRA"
31. Kmiecik Janusz
32. Kokot Zbigniew
33. Ko³odziej Irena
34. Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej
35. Kostka Józef
36. Ko�cielny Antoni

37. Krajka Jolanta
38. Kry� Ryszard
39. Kurcz Alojzy
40. Kurzawa Stanis³aw
41. Kurzawski Henryk
42. Kusza Antoni

43. Kwa�niewska Krystyna
44. Maciejaszek Józef
45. Maækowiak Les³aw
46. M¹dry Kazimierz
47. Mahle Polska
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                                        OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej.
Nieruchomo�æ po³o¿ona jest w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark i oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka nr 300/106 o

powierzchni 325 m2.  Dla  ww. nieruchomo�ci S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi wspóln¹ ksiêgê wieczyst¹ KW nr 22 259.
Nieruchomo�æ stanowi trawnik le¿¹cy w s¹siedztwie pasa drogowego istniej¹cej drogi dojazdowej do zak³adów pracy. Infrastruk-

tura komunalna nieruchomo�ci to: dostêp do utwardzonej nawierzchni, sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna-napowietrzna, sieæ kanalizacji
sanitarnej, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹ w pasie ul. Zamkowy Folwark.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci wynosi 7 000 z³otych.
Przetarg odbêdzie siê 26 lipca 2006 roku o godz. 10.00  w tut. Urzêdzie, pokój nr 24. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

wp³acenie wadium.
Wadium w wysoko�ci 4 00 z³otych nale¿y wp³aciæ najpó�niej do 24 lipca 2006 roku do godz.10.00 w kasie tut. urzêdu. Wadium

zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia siê przez tê  osobê od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.

Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska, pokój 24 lub telefonicznie pod nr. 722 74 77.

5. Brdys Krzysztof
6. Ca³ujek Jerzy
7. Ceg³a Pawe³
8. Chemiczna Spó³dzielnia Pracy
9. Chmielnicka Magdalena
10. Cierniewski Bogdan
11. Ciesielska Danuta
12. Ciesielski Boles³aw
13. Dromader Sp z o.o.
14. Dryjañski Krzysztof
15. Fabi� Grzegorz
16. Fabi� Linda
17. Fabryka Parkietów Biadki

18. Frala Halina
19. Gabryelczyk Jan
20. Goclik Bernadeta
21. Grobelny Stanis³aw
22. Grz¹dka Leszek
23. Grzegorczyk Józef
24. Grze�kowiak Irena
25. Jag³a Czes³aw
26. Jakubowski Kazimierz
27. Juszczyk Krystyna
28. Kaczmarek Józef
29. Kapa³a  Henryk
30. Kazañski S³awomir
31. Kempa Urszula
32. Kielban Zbigniew
33. Kierzek Jacek
34. Klarczyk Maria
35. Kmieciak Jozef
36. Kokot Roman
37. Kot Mieczys³aw
38. Kostka Józef
39. Ko�cielny Antoni
40. Kowalewicz Andrzej
41. Kozupa Agnieszka
42. Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo
      Ceramiki Budowlanej Cerabud SA
43. Krysztofiak Daria
44. Kry� Marian
45. Kuliñski Andrzej
46. Kuliñski Henryk
47. Kurcz Alojzy
48. Liga Obrony Kraju
49. Lisiak Franciszek

50. Litwin Andrzej
51. Marciniak Jaros³aw
52. Marek  Alina
53. Marsza³ek  Hieronim
54. Marsza³ek Marek
55. Michalak Edmund
56. Michalik Piotr
57. Milko Sp. z o.o.
58. Nowacki Dariusz
59. Nowaczyk Pawe³

60. Nowicka Helena
61. Panek Tadeusz
62. Paterek Maria
63. Paszek Mariusz
64. Polak Maria
65. Piskorek Ewa
66. Pluta Maria Agnieszka
67. Portaszkiewicz Stefania
68. Powszechna Spó³dzielnia
      Spo¿ywców Spo³em
69. Ratajczak Eugeniusz
70. Robak Pawe³
71. Robakowski Hieronim
72. Sekula Kazimierz
73. Serek Henryk
74. Serek Józef
75. Stawowa Krystyna
76. Synowiec Krystyna
77. Szczotka W³adys³aw
78. Szkud³apski Stanis³aw
79. Szlachetka Jan
80.Szlachta Józef
81. Szulc Wojciech
82. Szymczak Grzegorz
83. Szyszka Maria, Mieczys³aw
84. �liwiñski Jerzy
85. �nieciñska Izabela
86. Tomczyk Ryszard
87. Trawinska Hanna
88. Trawiñski Remigiusz

89. Treder Pawe³
90. Urbaniak Agnieszka
91. Urbaniak Janusz
92. Walczak Andrzej
93. Walczak Aniela
94. Walasek Bogdan
95. Wawrzyniak Andrzej
96. Wawrzyniak Stanis³aw
97. Witek Piotr, Marian
98. W³osik Marian
99. Wojtkowiak Czes³awa
100. Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego
        Sp z o.o.

101. ¯yliñska Stanis³awa, Tadeusz

Zgodnie  z  art. 14  pkt 2 lit. d  ustawy  z 30
czerwca  2005 r. o  finansach  publicznych
(Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) informujê,
¿e w roku 2005 Miasto i Gmina  Krotoszyn
nie udzieli³y ¿adnych porêczeñ  i gwarancji.

                 Julian Jok�
        Burmistrz Krotoszyna

48. Makowski Janusz
49. Marcisz Zofia

50. Marek-Wika Maria
51. Mieczkowski Antoni
52. Miejski Zak³ad Komunikacji
53. Mrowiñska Emilia
54. Nagler Zenon
55. Orze³ Ryszard
56. Ostój Czes³aw, Urszula
57. Patalas Feliks
58. Paszek Mariusz
59. Paszek Stefan
60. Patalas Teresa
61. Pierunek Marek
62. Poczta Andrzej
63. Polañska Gra¿yna
64. Przyby³ek Krzysztof
65. Pyp³owski S³awomir
66. Ra¿niak Czes³aw
67. Robakowski Andrzej
68. Robakowski Hieronim
69. Rosa Seweryn
70. Ryba-Koz³owska Anna
71. Rychlik Ireneusz
72. Sekula Kazimierz
73. Skrzypczak Bo¿ena

74. Sobañski Marian
75. Soko³owska Emilia
76. Solarczyk Andrzej
77. Szóstak Sylwester
78. Szul El¿bieta
79. Szulc Stanis³awa
80. Szymañska Gra¿yna
81. Szyrner El¿bieta
82. Szyszka Maria, Mieczys³aw
83.  �liwiñski Jerzy
84. Urbaniak Kazimierz
85. Walasek Bogdan
86. Warsztat Terapii Zajêciowej
87. Weber Alojzy
88. Wolski Jan
89. Wudarska Maria
90. Zak³ad Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
91. Zawieja Krzysztof
92. Ziajka Mieczys³aw
93. Zimny Kazimierz
94. Zmy�lony Wojciech

95. Zydorowicz Pawe³

Osoby lub jednostki organizacyjne,
którym sp³aty roz³o¿ono na raty
1. Banaszek Jan
2. Bartkowiak Jan
3. Bartosz Ró¿a
4. Bestry Dariusz
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        Poznaj swojego dzielnicowego
W dzisiejszym numerze przedstawiamy m³odszego aspiranta S³awomira Szama³ka opiekuna
dzielnicy nr 4.

Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spo-
strze¿eniami i uwagami na  aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
tematy?

 Napisz lub przyjd� do redakcji Informacji Samorz¹do-
wych (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na pro�bê autora zachowa-
my dane personalne do wiadomo�ci redakcji. Tekstów anoni-
mowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
listy bêd¹ w miarê mo¿liwo�ci publikowane na ³amach IS  -
zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.

Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Ko³³¹taja 7,  63-700  Krotoszyn;  is@um.krotoszyn.pl;

Zapraszamy na forum
tel.  (062) 722 74 52,  red. nacz. (062) 722 74 40.

Czasopismo jest dostarczane do domów za po�rednic-
twem poczty, ale ze wzglêdu na wielko�æ nak³adu - 6 000 eg-
zemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich.

Osoby, które  nie  otrzyma³y �Informacji�,  znajd¹ je w
tutejszym Urzêdzie Miejskim:
- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczo�ci i Integracji Euro-
pejskiej (pok. 46).

Czasopismo jest wyk³adane tak¿e  w holu Urzêdu Stanu
Cywilnego (Rynek - Ratusz)oraz w Gminnym Centrum Infor-
macji (budynek Biblioteki).

                                Jacek Kêpa - redaktor naczelny

M³odszy aspirant S³awomir Szama³ek; wiek: 38 lat;
¿ona: Longina; dzieci: 8-letnia Monika i 14-letnia Ag-
nieszka, zainteresowania: komputer, muzyka lat 80.

W komendzie urzêduje w pokoju nr 111, kontakt telefonicz-
ny  (062) 725 52 42.

Przygoda z policj¹ rozpoczê³a siê w styczniu 1989 roku.
Wtedy to pan S³awek odrabia³ wojsko we wroc³awskich od-
dzia³ach prewencji. W krotoszyñskiej komendzie pracê rozpo-
cz¹³ w maju 1994 r. ale do roku 1998 pracowa³ w Ko�minie Wlkp.

Pan S³awek opiekuje siê dzielnic¹ nr 4, w sk³ad której
wchodz¹ ulice: Benicka, Jastrzêbia, Klemczaka, Mas³owskie-
go, Wiejska, 1 Stycznia, 23 Stycznia, os. D¹browskiego, os.
Korczaka, os. Szarych Szeregów, os. Sikorskiego. Jak widaæ,
rewir obejmuje w du¿ej czê�ci osiedla mieszkaniowe, ale jak
zapewnia dzielnicowy, nie ma tu problemów, które pojawiaj¹
siê w wielkomiejskich blokowiskach, czyli przede wszystkim
agresywnych, wulgarnych, popijaj¹cych alkohol na osiedlo-
wych podwórkach grup tzw. blokersów. Za to co jaki� czas
zdarzaj¹ siê na osiedlach drobne kradzie¿e i pojawiaj¹ siê pro-
blemy domowe: przemoc, alkohol. W ubieg³ym roku odby³y siê
sprawy karne z tego tytu³u, w tym roku jest spokojniej. Mimo
tego pan S³awek jest w sta³ym kontakcie z O�rodkiem Inter-
wencji Kryzysowej i wszystkie problemy tego typu stara siê
za³atwiaæ na bie¿¹co. Zdarza siê, ¿e wspólnie z pracownikiem
o�rodka pojawiaj¹ siê na rozmowie w rodzinach z problemami.

Co doskwiera mieszkañcom osiedli? Otó¿ na osiedlach,
ale nie tylko, problemem staj¹ siê psy, a w³a�ciwie w³a�ciciele
czworonogów, którzy nie bardzo kwapi¹ sie do sprz¹tania od-
chodów po swoich pupilach. Jak mówi dzielnicowy, sprawa  ta
bardzo bulwersuje mieszkañców. Dzwoni¹ i na policjê, i do Stra¿y
Miejskiej.

W swoim rejonie pan S³awek ma Szko³ê Podstawow¹ nr 8
i Gimnazjum  nr 4.  Bywa  tam  czêstym  go�ciem  i zachodzi nie
tylko  wtedy, kiedy  proszony  jest  na  pogadankê  do  której�
z klas. W  obu  szko³ach sk³ada wizyty profilaktycznie, dwa,
trzy razy w tygodniu. W ostatnim czasie wizyta zwi¹zana by³a

z ma³o przyjemnym zdarzeniem - pobiciem, w którym uczestni-
czy³o piêciu uczniów, sprawa trafi³a do s¹du. Inny problem
szkó³, w zasadzie wszystkich, to szkolenie kotów, czyli uczniów
klas pierwszych. Czasami jest to ¿artobliwe i nosi znamiona
zabawy, ale bywa, ¿e przeradza siê w znêcanie nad m³odszymi
kolegami, dlatego trzeba szczególnie zadbaæ, ¿eby takie dzia-
³ania nie mia³y miejsca.

Co pan S³awek lubi w swojej pracy? Cieszy go, kiedy
ludzie s¹ zadowoleni, ¿e uda³o siê jak¹� sprawê  rozwi¹zaæ,
doprowadziæ do koñca.                                                        (mm)

          Zbiórka przedwakacyjna
17 czerwca na placu przy ul. Sportowej odby³ siê festyn

ekologiczny pt. Podaruj Dzieciom Wakacje. Prowadz¹cym
imprezê ju¿ po raz trzeci by³ krotoszyñski zarz¹d Polskiego
Czerwonego Krzy¿a. W tym roku do³¹czyli do niego: Zwi¹zek
Gmin Zlewni Górnej Baryczy i Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej.  G³ównym celem festynu by³a zbiórka pieniêdzy
na wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin o niskich docho-
dach, s³u¿y³a temu loteria fantowa oraz aukcja prac dzieciê-
cych. Z obu �róde³ zebrano 2 048 z³. Zdaniem organizatorów
festynu pozwoli to na dofinansowanie letniego wypoczynku
piêtna�ciorgu m³odym krotoszynianom, których rodzice zwró-
cili siê o pomoc do PCK.                                                      (eliz)

fot.  Monika Czubak
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Go�ci przyci¹ga³y liczne atrakcje i wystêpy uczniów, nad
czym bezpo�rednio czuwa³a polonistka Beata Polañska-Wiatr.
Przeprowadzono liczne konkursy i zabawy plastyczne. Do naja-
trakcyjniejszych nale¿a³y: malowanie farbami  akwarelowymi i
plakatowymi, wykonywanie wisiorków z modeliny, rysowanie
wêglem, a tak¿e modelowanie i rze�bienie w glinie itd. Najlep-
szej pracy, za jak¹  uznano Drzewo  Adama Kowalskiego, przy-
znano Grand Prix Festynu.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê graffiti powstaj¹-
ce na �cianie budynku szkolnego podczas imprezy. Tu wygra³

                                                 Zabawy plastyczne
3 czerwca odby³ siê w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi Festyn Rodzinny pod has³em Plastyka. Pogoda

dopisa³a, wiêc impreza spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem nie tylko mieszkañców osiedla.

projekt Marty Czubak z kl. Ia gimnazjum pt. D³onie. Jego szkic
z pomoc¹ uczniów wykona³ na �cianie szko³y pracownik szko-
³y  Piotr Karolczak.

Z du¿ymi emocjami spotka³a siê loteria fantowa, w której
wszystkie losy by³y wygrane. O godz. 20.00 odby³o siê loso-
wanie nagród g³ównych: roweru, telewizora, odkurzacza, od-
twarzacza mp3 i innych, równie atrakcyjnych. Fundatorem
nagrody g³ównej by³a Rada Rodziców.

Na boisku gwar rozbrzmiewa³ do pó�nych godzin nocnych.
                                                                    Marta Nowacka

£adna pogoda i atrakcyjny program przyci¹gnê³y na plac
przyko�cielny t³umy krotoszynian. Festyn rozpocz¹³ o godz.
15.00 koncert Krotoszyñskiej Orkiestry Dêtej pod batut¹ Józe-
fa Banasiewicza. Od godz. 16.00 koncertowa³ zespó³ piosenki
religijnej Sekula Bend. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y poka-
zy taneczne zespo³u Fenix, zarówno tañce w parach, jak i uk³ad
choreograficzny grupowy. Kolejnym punktem programu by³o

�wiêtojañskie granie i �piewanie z Kapel¹ znad Baryczy. Mu-
zycy zaprosili do rywalizacji piosenkarskiej kilka m³odych osób,
których wysi³ki publiczno�æ nagrodzi³a gromkimi brawami. O
godz. 19.00 przeprowadzono konkurs na naj³adniejszy wianek
�wiêtojañski, po czym nast¹pi³o wydarzenie oczekiwane przez
wszystkich z niecierpliwo�ci¹ - losowanie nagród loterii fanto-
wej. Organizatorzy zaplanowali na tê godzinê losowanie wszyst-
kich fantów, nie tylko nagród g³ównych, dlatego trwa³o to
oko³o dwóch godzin. Do najatrakcyjniejszych  nagród nale¿a-

                                                 Festyn z wiankami
   24 czerwca przy ko�ciele b³. bp. Micha³a Kozala odby³ siê  II festyn parafialny Lato z Magdalenk¹.

³y komputer (ufundowany przez burmistrza Krotoszyna), foto-
graficzny aparat cyfrowy (ufundowany przez starostê), rowe-
ry, wie¿a stereofoniczna, odtwarzacze MP3, antena satelitarna
z ca³orocznym abonamentem oraz sprzêt turystyczny, sporto-
wy i artyku³y gospodarstwa domowego. Po losowaniu rozpo-
czê³a siê zabawa taneczna.

Na imprezie Magdalenki, tak jak i podczas innych festy-

nów, czynne by³y kawiarenki pod grusz¹ oraz kuchnia polowa.
Pyszne domowe wypieki parafianek oraz grochówka ksiêdza
Rafa³a cieszy³y siê ogromnym powodzeniem. Serwowano tak-
¿e kawê, herbatê, napoje ch³odz¹ce, kie³baski i szasz³yki.

Na stoiskach sprzedawano wydawnictwa religijne, na-
lewki zio³owe o.o. bonifratrów oraz cegie³ki na dokoñczenie
budowy ko�cio³a b³. bp. Micha³a Kozala. Czynny by³ punkt
malowania farbami dzieciêcych buzi, przeprowadzono wiele
konkursów dla maluchów.

Dochód z festynu przeznaczony jest na kontynuacjê
budowy �wi¹tyni.                                                                  (eliz)

fot. Izabela Barto� (x2)           Krotoszynianie t³umnie przybyli na festyn
      Kapela znad Baryczy i ksi¹dz Rafa³ debiutuj¹cy
                 w rolach kucharza i piosenkarza




