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Wiosna,
czas sprz¹taæ!

Przypominamy właścicielom
i zarządcom nieruchomości o wio-
sennych pracach porządkowych.
Informujemy, że na terenie gminy
jedynym legalnym miejscem wy-
wożenia nieczystości jest punkt
odbioru odpadów przy ul. Ceglar-
skiej w Krotoszynie.

Do utrzymania czystości i po-
rządku wokół nieruchomości obli-
gują nas zarówno przepisy krajo-
we, jak i lokalne. Wobec osób, któ-
re nie przestrzegają przepisów sa-
nitarno-porządkowych lub
wywożą śmieci w miejsca nie prze-
znaczone do tego, będą wyciąga-
ne sankcje karno-administracyj-
ne. Zgodnie z odezwą Burmistrza
Krotoszyna, publikowaną na
www.krotoszyn.pl,   prace porzą-
dowe winny być zakończone do 5
kwietnia 2007 roku.                (eliz)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

28 marca o godz. 16.00 sesja Rady Miej-
skiej w Krotoszynie. Zgodnie z planem pra-
cy jednym z tematów, którym zajm¹ siê
radni, bêdzie zapoznanie z realizacj¹
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2006r.

28 marca o godz. 18.00 w Krotoszyñ-
skiej Bibliotece Publicznej odbêdzie siê
spotkanie z Katarzyn¹ Rojkowsk¹, pe-
dagog i psycholog, autork¹ ksi¹¿ki Na-
ucz ma³e dziecko myœleæ i czuæ.

Do 30 marca w galerii Refektarz mo¿na
ogl¹daæ wystawê fotografii W czterdzie-
œci zdjêæ dooko³a Ba³tyku, pochodz¹-
cych z ¿eglarskiej wyprawy krotoszy-
nian: Paw³a P³ócienniczaka, Kazimierza
Drygasa i Macieja Barwinka pod do-
wództwem Józefa Kochanowskiego z
I³awy.

Do koñca marca w Muzeum Regional-
nym czeka na nas wystawa fotografii ar-
chiwalnej Unia ju¿ tu by³a. Ekspozycja
pochodzi ze zbiorów stowarzyszenia
Szukamy Polski z Bia³egostoku.

W marcu i kwietniu Muzeum Regional-
ne w Krotoszynie zaprasza przedszko-
laków i uczniów szkó³ podstawowych
na lekcje muzealne poœwiêcone wiosen-
nym zwyczajom ludowym oraz trady-
cjom œwi¹t wielkanocnych. Grupy przyj-
mowane s¹ po wczeœniejszym uzgod-
nieniu terminu, zg³oszenia pod nr tel.
062 722 61 47.

W kwietniu przedszkole Maciuœ na
osiedlu Korczaka zaprasza na Dni Otwar-
te. Rodzice z dzieæmi mog¹ odwiedzaæ
przedszkole od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 13.00 do 15.00.

Przypominamy, ¿e do koñca kwietnia
br. nale¿y rozliczyæ siê z fiskusem. W
marcu Urz¹d Skarbowy zosta³ prze-
niesiony do nowej siedziby przy ul. Po-
lnej.

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

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy (62) 725 42 45

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

P
ani Dzierzgowska to ro-
dowita warszawianka, z
wykształcenia nauczy-

cielka fizyki i chemii. Była sze-
fową nauczycielskiej Solidar-

ności. Przez pięć lat pracowa-
ła jako wicekurator oświaty, a
od 1997 roku przez trzy lata
jako sekretarz stanu w MEN. W
latach 1999 – 2003 była wice-
ministrem edukacji i współau-
torką reformy. Obecnie jako re-
daktor naczelna redaguje najpopu-
larniejszy miesięcznik kierowni-
czej kadry oświatowej Dyrektor

Szkoły.
Podczas konferencji zorganizo-

wanej dla dyrektorów jednostek or-
ganizacyjnych Miasta i Gminy Kro-
toszyn oraz terenu powiatu kroto-

Irena Dzierzgowska
w Krotoszynie

20 i 21 lutego na
zaproszenie burmistrza
Juliana Joksia goœci³a
w Krotoszynie Irena
Dzierzgowska, wybitny
ekspert w dziedzinie
edukacji.

szyńskiego odbył się wykład z jej
udziałem nt. Nowoczesnych kon-

cepcji zarządzania oraz zadań

instytucji zarządzających

wiedzą. Dyrektorzy mogli się do-
wiedzieć, w jaki sposób praktycz-
nie zarządzać wiedzą i jak ją wy-
korzystywać, a także jak w prowa-
dzeniu szkoły pogodzić rolę peda-

goga i menedżera. Irena Dzierzgow-
ska wypowiedziała się również na
temat aktualnych zmian w prawie
oświatowym, takich jak m.in. nadzór
pedagogiczny dyrektora szkoły, pro-
gram Zero Tolerancji, mundurki
szkolne oraz roli nauczyciela jako
funkcjonariusza publicznego.

Drugim wykładowcą podczas

tego spotkania był wiceburmistrz Ry-
szard Czuszke, który zaprezentował
Model oświaty i jego realizację na

przykładzie Miasta i Gminy Kro-

toszyn, przybliżając w ten sposób
słuchaczom zadania naszego Samo-
rządu dotyczące funkcjonowania
oświaty.

Pomysł zorganizowania konfe-
rencji z udziałem Ireny Dzierzgow-
skiej zrodził się w Warszawie pod-
czas tegorocznego styczniowego
zjazdu Akademii Zarządzania
Dyrektora Szkoły, w którym
uczestniczyła dyrektor Zespołu
Szkół w Benicach Sabina Ryba-
kowska. Dyrektor Rybakowska
zorganizowała przyjazd i pobyt
Ireny Dzierzgowskiej w Krotoszy-
nie, natomiast miejsce szkolenia
i poczęstunek dla gości przygoto-
wała dyrektor Gimnazjum nr 2 w
Krotoszynie Alina Binkofska.
Konferencja spełniła oczekiwania
dyrektorów. Prezentacja, jak i wy-
kład Ireny Dzierzgowskiej uświa-
domiły wszystkim, że żyjemy w
ciekawych czasach i nie nale-
ży  bać s ię  wprowadzania
zmian, a wiek XXI będzie wie-
kiem edukacji.                                (sab)

19 lutego w Zespole Szkó³ w Benicach odby³ siê II Powiatowy Konkurs Jêzyka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Konkurs przygotowa³a nauczycielka Joanna
Kamiñska-Leydy. Wziêli w nim udzia³ uczniowie z wszystkich gimnazjów powiatu
krotoszyñskiego.

Germaniœci z gimnazjów

K
onkurs składał się z dwóch etapów:
szkolnego i powiatowego. W etapie

powiatowym wystartowało 29 uczniów,
którzy musieli się wykazać umiejętnością
czytania i rozumienia tekstu mówionego
oraz znajomością słownictwa i gramaty-
ki. Trzeba było też przeprowadzić
krótką rozmowę w języku niemiec-
kim.

Główną nagrodę, wyjazd na wy-
mianę młodzieżową do zaprzyjaźnio-
nej szkoły w Dierdorfie,  wygrała
uczennica z Gimnazjum w Zdunach

Praca w przedszkolu
Dyrekcja Przedszkola nr 6 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi w Krotoszynie zatrudni nauczyciela. Wy-
magania: wykszta³cenie pedagogiczne magisterskie
lub licencjackie o specjalnoœci wychowanie przed-
szkolne, warunki zdrowotne niezbêdne do wykony-
wania zawodu (zaœwiadczenie lekarskie). Kontakt
tel. 062 725 34 61.                                                              (red.)

Zuzanna Mizera. Zuzanna uzyskała
maksymalną liczbę punktów, zarów-
no w części pisemnej, jak i ustnej.
Drugie miejsce zajęła jej koleżanka ze
szkoły Katarzyna Malec, natomiast
na trzeciej pozycji sklasyfikowano
uczennicę Gimnazjum nr 2 w Kroto-
szynie Agnieszkę Nowaczyńską.

Głównym sponsorem konkursu był
Urząd Miejski w Krotoszynie. Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom i zaprasza-
my za rok na kolejne zmagania z języ-
kiem niemieckim.                          (joan)

P
o raz kolejny najmłodsi czytelnicy spotkali się w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej na czytaniu

bajek. Tym razem w roli lektorów wystapiły mamy oraz
zastępca nadleśniczego.

5 marca gośćmi bibliotecznego oddziału dla dzieci
i młodzieży były sześciolatki z Przedszkola Miś Usza-

tek oraz pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Młodemu i licznemu audytorium wiersze czytali:  Bo-
żena Cichowlas, Emilia Walczak i Małgorzata Nowa-
czyk oraz zastępca nadleśniczego Stanisław Zaradny.
Marlena Nabzdyk, szefowa oddziału, przeprowadzia-
ła krótką rozmowę na temat czytelnictwa, natomoast
Ewa Bukowska, dyrektor placówki, zaprosiła dzieci do
korzystania ze zbiorów książkowych.                     (eliz)

Dzieci s³ucha³y

Kwiaty dla prelegentki. Od lewej: Irena Dzierzgowska, zastêpca burmistrza
Ryszard Czuszke i dyr. Sabina Rybakowska
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Ju¿ za chwilê og³oszenie wyników...
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W
yróżnienie i statuet-
kę odebrał bur-
mistrz Julian Jokś,

na uroczystości obecna była tak-
że przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Krotoszynie Zofia Jam-
ka.

Organizatorem konkursu
Gospodarczo-Samorządowy

HIT jest Agencja Promocyjna
Punkt S, która prowadzi konkurs
w Wielkopolsce oraz wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, lubu-
skim, pomorskim. Konkurs ma
promować wartościowe dokona-
nia rynkowe, ekologiczne, samo-
rządowe i organizacyjne.

Wśród laureatów z okręgu ka-
liskiego znaleźli się krotoszyńscy
przedsiębiorcy oraz dwie instytu-
cje publiczne – gminna i powiato-
wa. Nagrodę HIT w kategorii Sa-
morządność otrzymał Urząd Miej-

Nagrodzeni w konkursie 
20 lutego w auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odby³o siê rozstrzygniecie konkursu

Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionu 2006. Wœród laureatów konkursu znalaz³ siê Urz¹d Miejski w
Krotoszynie.

ski w Krotoszynie - za utworzenie
specjalnej strefy ekonomicznej, w ka-
tegorii Zarządzanie i Organizacja

- Powiatowy Urząd Pracy za osią-
gnięcia w działaniach ogranicza-
jących bezrobocie i efektywne wy-

korzystywanie środków i pro-
gramów. W tej samej kategorii
nagrodzone zostało przedsię-
biorstwo JOTKEL - za dyna-
miczny rozwój w latach 2002 -
2006. Ponadto nominacje do na-
grody HIT Regionu otrzymały
krotoszyńskie przedsiębior-
stwa: Zakład Poligraficzny
D & J ,  P r z e d s i ę b i o r s t w o
P r o d u k c y j n o - H a n d l o w e
E WA  K r o t o s z y n  SA  o r a z
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe Gabi-Plast.

Po raz pierwszy kapitu-
ła konkursu przyznała na-
grodę Złoty HIT, otrzymał
ją laureat wielu konkursów
HIT Regionu lat wcześniej-
szych - Polski Koncern Mię-
sny DUDA z Oddziałem w
Grąbkowie koło Jutrosina.
                                           (mag)

W po³owie lutego br. gmina za-
war³a porozumienie z Biurem
Us³ug Inwestycyjnych DOMREL
ze Szczecina w sprawie wspó³-
dzia³ania w opracowaniu zmia-
ny Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Kro-
toszyn  oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego w zakresie wyznaczenia
obszarów pod budowê si³owni
wiatrowych.

Rozstrzygniêto przetarg na bu-
dowê ulic w Lutogniewie – etap
IV, który obejmuje budowê od
podstaw ul. Stawnej oraz odcin-
ków ulic Lipowej, Miodowej i
Starogrodzkiej. Wykonawc¹ za-
dania jest firma PPHU Gem-
biak& Mikstacki Sp.j. W ramach
robót wykonana zostanie: na. ul.
Stawnej - jezdnia o nawierzchni
bitumicznej o d³. 225 m; na ul.
Lipowej (odc. od ul. Miodowej
do ul. Stawnej) o d³. 164 m; na
ul. Miodowej (na odc. od ul. Li-
powej do posesji nr 60) jezdnia
o d³. 226 m; na ul. Starogrodz-
kiej (na odc. od ul. Miodowej do
posesji nr 7) jezdnia o d³. 90 m.
Wszystkie wjazdy do posesji wy-
konane zostan¹ z trylinki. Zgod-
nie z umow¹ prace powinny za-
koñczyæ siê do 30 czerwca br.

Ju¿ wkrótce ruszy budowa ulic
Kamiennej i Kwiatowej w Gorzu-
pi. Wykonawc¹ robót, wy³onio-
nym w drodze przetargu, jest fir-
ma PPHU Gembiak & Mikstacki
Sp.j. Na ulicy Kamiennej wybu-
dowana zostanie jezdnia o d³u-
goœci 300m, na Kwiatowej zaœ o
d³ugoœci 150 m. Wjazdy do po-
sesji wykonane zostan¹ z kostki
betonowej.

Og³oszony w lutym przetarg na
wydruk “Informacji Samorz¹do-
wych” zosta³ uniewa¿niony. Z³o-
¿ono cztery oferty. Ze wzglêdu
na braki w dokumentacji jedna z
nich zosta³a wykluczona, pozo-
sta³e natomiast opiewa³y na
kwoty, które znacznie przekra-
cza³y œrodki, jakie zamawia-

j¹cy przeznaczy³ na re-
alizacjê zamówie-
nia.

K r ó t k o

F
undusz ten ma na celu
wspieranie przedsięwzięć
gospodarczych zapewnia-

jących realizację rozwoju lokalne-
go, jak również zmniejszanie bez-
robocia i tworzenie nowych miejsc
pracy poprzez udzielanie porę-
czeń dla oferowanych przez in-
stytucje finansujące kredytów i
pożyczek. Poręczenie może być
udzielane wyłącznie krajowym
podmiotom gospodarczym ma-
łym i  średnim, tzn.  osobom
prawnym lub spółkom tych
osób, osobom fizycznym prowa-
dzącym lub rozpoczynającym
samodzielną działalność gospo-
darczą, a także rolnikom na po-
zarolniczą działalność gospo-
darczą.

Do tej pory Samorządowy
Fundusz udzielił 286 poręczeń
na łączną kwotę 11 241 894 zł.
W Krotoszynie z poręczeń sko-
rzystało już 51 przedsiębiorców,
a ich suma wyniosła 1 988 893
zł. Objęcie udziałów przez po-
szczególnych udziałowców da
Funduszowi możliwość ubiega-

Porêczanie kredytów
 W marcu br. uchwa³¹ Rady Miejskiej w Krotoszynie zo-
sta³y zwiêkszone o 100 tys. z³ udzia³y Miasta i Gminy
Krotoszyn w Samorz¹dowym Funduszu Porêczeñ  Kre-
dytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

nia się o kolejne dokapitali-
zowanie z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, co po-
zwoli na znaczne zwięk-
szenie możliwości porę-
czeniowych na naszym te-
renie. Fundusz  stara się
także o pozyskanie dodat-
kowych środków, które
będą pracowały na rzecz
przeds ięb iorców z  na-
szego terenu.

Miasto i Gmina Kroto-
szyn jest drugim co do
wielkości udziałowcem stra-
tegicznym i objęcie dodatko-
wych  udz ia łów pozwol i  na
rozwój mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorców na tere-
nie naszej gminy. Każde do-
datkowe środki w kapitale za-

Informacje dotycz¹ce porêczania kredy-
tów i po¿yczek ma³ym i œrednim firmom z
terenu Miasta i Gminy Krotoszyn mo¿na
uzyskaæ w oddziale Funduszu w Urzêdzie
Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko³³ataja 7.
Informacji udziela Lucyna Bogdañska, po-
kój nr 46, tel. 062 722 74 81.

9
 marca w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet, które swoimi występami uświetnili

uczniowie z Gimnazjum nr 1, tancerze z zespołu Show Dance oraz
podopieczni Społecznego Ogniska Muzycznego w Krotoszynie. Im-
preza była również okazją do wręczenia dyplomów ukończenia kur-
su obsługi komputera kursantom przeszkolonym w Gminnym Cen-
trum Informacji w Krotoszynie.                                                                 (mm)

Œwiêto z Bibliotek¹

P
ubliczność zgromadzona 24
lutego w krotoszyńskim

Przedwiośniu miała okazję wy-
słuchać największych przebojów
operetki i muzicalu w wykonaniu
poznańskich solistów: Agnieszki
Wawrzyniak, Włodzimierza Ka-
lemby i Daniela Kustosika. Opra-
wę muzyczną zapewniła Orkiestra
Tetaru Muzycznego w Pozaniu pod
batutą Marcina Sompolińskiego.
Zaprezentowane zostały między
innymi utwory Memory, Trzpiot-

ka, Brunetki, blondynki...,  Usta

milczą, dusza śpiewa..., Grana-

da, Gdybym był bogaty, Prztań-

czyć całą noc,  Amigos para sem-

pre. (mm)

Operetkowe
przeboje

kładowym Funduszu pozwolą
na zwiększenie kwoty porę-
c z e n i a  n a  rz e c z  j e d n e g o
przedsiębiorcy i jednostek z
nim powiązanych oraz możli-
wość udzielania większej ilości
poręczeń.                                     (lucbo)Przedmiotem porêczenia mo¿e

byæ kredyt przeznaczony na sfi-
nansowanie:
  - zakupu lub budowy œrodków
trwa³ych o charakterze produkcyj-
nym,
  - modernizacji i adaptacji œrod-
ków trwa³ych o charakterze pro-
dukcyjnym,
  - zakupu œrodków obrotowych.
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Burmistrz Julian Jokœ i dyr. PUP Tadeusz Polowczyk z dyplomami laureatów

fot. Izabela Bartoœ
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

pełnych radosnej nadziei na odrodzenie życia

moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń,

rodzinnego ciepła i obfitego dyngusa

składają

        Zofia Jamka                                                    Julian Jokś

     Przewodnicząca                                              Burmistrz Krotoszyna
      Rady Miejskiej
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P
opularność imion kształ-
tują tradycja i moda. Są
imiona nadawane dla

uczczenia pamięci  któregoś z
przodków, są i takie  nadane
prosto z kalendarza   w dniu
urodzin malucha, i inne - nada-
wane z uwagi na dużą popular-
ność. Bywają imiona zdecydo-
wanie odbiegające od panują-
cych trendów - nadają je głów-
nie rodzice, którym zależy na
oryginalności.

Przy wyborze imienia dla
swojej pociechy należy pamię-
tać, żeby nie było  ich więcej niż
dwa, aby nie było ośmieszające
ani nieprzyzwoite, nie może być
zdrobnieniem i musi pozwalać
na odróżnienie płci dziecka. Je-
żeli te warunki nie zostaną speł-
nione, kierownik USC może od-
mówić przyjęcia oświadczenia o
wyborze imienia dla dziecka.

Kuba i Julia modni w Krotoszynie
Za kilka miesiêcy urodzi siê dziecko. Rodzina, a

przede wszystkim rodzice, ju¿ zaczynaj¹ siê zasta-
nawiaæ nad imieniem dla przysz³ego potomka.
Niektórzy maj¹ przygotowany imienny zestaw dla
ch³opca i dziewczynki jeszcze na d³ugo przed roz-
wi¹zaniem, a inni wymyœlaj¹ imiê na gor¹co, tu¿ po
samym przyjœciu dziecka na œwiat.

O
d 5 do 20 lutego 2007 w Ze-
spole Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 odbywały się
szkolenia teoretyczne z opieki
nad osobą starszą i niepełno-
sprawną, w ramach projektu Ak-

tywna droga do pracy. Środki
na przeprowadzenie szkoleń zo-
stały pozyskane z Unii Europej-

Szkolenia bezrobotnych

W krotoszyńskim Urzędzie
Stanu Cywilnego od 5 lat wśród
najchętniej rejestrowanych
imion dziecięcych niezmiennie
królują: Jakub i Kacper  dla
chłopców oraz Julia, Zuzanna i
Wiktoria dla dziewczynek. Poza
tym w 2006 roku córkom równie
chętnie nadawano imiona: Nata-
lia, Aleksandra, Oliwia, Amelia,
Kinga, Maria, Weronika, Domi-
nika, Nikola, dla synów zaś naj-
częściej wybierano imiona: Bar-
tosz, Mateusz, Patryk, Dawid,
Filip, Michał, Mikołaj Szymon.

O czym powinni wiedzieć
świeżo upieczeni rodzice chcą-
cy zarejestrować dziecko w
USC? Właściwym do rejestracji
dziecka jest urząd w miejscu
urodzenia dziecka. Żeby został
sporządzony akt urodzenia
dziecka przede wszystkim nale-
ży udać się do Urzędu Stanu

Cywilnego z dowodami osobi-
stymi obojga rodziców. Jeżeli
rodzice malucha są małżeń-

stwem, rejestracji może doko-
nać sam ojciec. W przypadku
kiedy małżeństwo zostało za-

warte poza Krotoszynem, ko-
nieczne jest okazanie odpisu
skróconego aktu małżeństwa.
Jeżeli w chwili urodzenia dziec-
ka, jego rodzice nie byli małżeń-
stwem a ojciec dziecka chce je
uznać, oboje rodzice muszą
udać się do kierownika USC,
gdzie mężczyzna składa odpo-
wiednie oświadczenie o uzna-
niu dziecka.

Rejestracji dziecka należy
dokonać w ciągu 14 dni od daty
jego urodzenia, rejestracja jest
bezpłatna. Trzy pierwsze odpi-
sy aktu urodzenia wolne są od
opłaty skarbowej.

Rodzice mają możliwość
zmiany imienia dziecka po-
przez złożenie oświadczenia
przed kierownikiem USC. Jest
to możliwe do 6 miesięcy od
momentu rejestracji malucha.
Zmiana ta będzie kosztowała
rodziców 11 zł opłaty skarbo-
wej. Kwotę tę należy wpłacić na
konto urzędu.

Przypominamy, że Kroto-
szyński Urząd Stanu Cywilnego
mieści się na I piętrze w budyn-
ku Ratusza. Ewentualne wątpli-
wości związane z rejestracją
dziecka można rozwiać, dzwo-
niąc do USC pod nr 062-725-20-
25 lub 062-722-74-90.            (mm)

A
trakcją projektu jest uzyskanie przekwalifikowania na kursach za-
wodowych, jak również możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. W

projekcie może wziąć udział młodzież w wieku 18 -24 lata, w tym:

Grupa I

Osoby z wykształceniem średnim niepełnym, w tym absolwenci lice-
ów profilowanych, zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości
a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych
do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Mogą być to zarówno
osoby uczące się i niepracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, także te, które mają  problemy z opanowaniem obowiązkowego
programu nauczania lub zaległości w nauce z powodu np. dłuższej nie-
obecnością w szkole. Kursy przygotowawcze będą miały w tym przy-

Opel nad oplami
W sobotê w godz. 11.00 – 13.00 w Krotoszynie odby³ siê IV Zimowy
Miêdzyregionalny Zlot Mi³oœników Samochodów Marki Opel.

A
uta można było oglądać na placu przed ratuszem.
Właściciel najstarszego samochodu odjechał z Rynku z pucharem

ufundowanym przez burmistrza Krotoszyna. Nagroda ta trafiła do rąk
Dominiki i Sławomira Paterów z Biedrzychowic koło Lubania (woj.dol-
nośląskie).                                                                                          (eliz)

Praca za granic¹

N
a podstawie obowiązujących
umów międzynarodowych od

2006 r. istnieje możliwość podjęcia w
Niemczech legalnej pracy sezonowej
oraz pracy w charakterze pracowni-
ków-gości (stażystów). Klub Pracy w
Krotoszynie dysponuje aktualnymi
ofertami pracy w obu formach oraz
udziela wszelkich dodatkowych infor-
macji na temat możliwości podjęcia
pracy w Niemczech. Zainteresowa-
nych zapraszamy do Klubu Pracy
OHP, ul. Rynek 1/8, tel 062 –722 65 65,
e-mail: kpkrotoszyn@wp.pl

Czas na samodzielnoœæ

skiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego z inicjatywy
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych w Kroto-
szynie.

W szkoleniach wzięło udział 50
osób długotrwale bezrobotnych, zagro-
żonych wykluczeniem społecznym.
Osoby te zostały podzielone na cztery

grupy. Zajęcia odbywały się w godzi-
nach rannych i popołudniowych.
Uczestnicy podczas trwania szkoleń
mieli zapewnione wyżywienie oraz
zwrot kosztów dojazdu. W marcu roz-
poczynają się zajęcia warsztatowe,
które skonfrontują zdobytą wiedzę
teoretyczną z możliwościami
praktycznymi.                                   (rom)

Œrodowiskowy Hufiec Pracy w Krotoszynie og³asza nabór do nowego projektu 18-24 Czas na samodzielnoœæ.

padku charakter zajęć wyrównawczych.

Grupa II

Osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie
średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni, szcze-
gólnie na studiach dziennych, oraz uzyskaniem atrakcyjnych kwalifi-
kacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku
pracy. Mogą to być np. słuchacze przedostatnich bądź ostatnich klas śred-
nich szkół wieczorowych, w których cykl nauczania kończy się wraz ze
złożeniem egzaminu maturalnego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze Zbigniewem Ku-
rzawą lub Agatą Szustak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Krotoszynie,
Rynek 1, 63-700 Krotoszyn, tel. (062)722 62 66.                             (shp)
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G
ospodarzami spotkania
byli burmistrz Julian Jokś
oraz jego zastępcy Ry-

szard Czuszke i Franciszek Mar-
szałek. Obecny był także naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Gospo-
darki Andrzej Kaik i pracownik
wydziału Damian Wagner. Powiat
reprezentowali: starosta Leszek
Kulka, jego zastępca Krzysztof
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Szczotka,
Krzysztof Jelinowski, dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg, oraz za-
interesowani radni powiatowi.
Celem spotkanie było omówienie
spraw związanych z inwestycjami
obejmującymi zadania i gminy, i
powiatu.

Ważnym tematem była moder-
nizacja regionalnego układu
transportowego. Zdaniem burmi-
strza Juliana Joksia nadszedł

Wspólne sprawy
20 lutego

w Urzêdzie
Miejskim odby³o
siê spotkanie
w³adz gminy
Krotoszyn z
przedstawciela-
mi w³adz powia-
towych.

czas, by z projektem zapoznać
mieszkańców i wysłuchać ich opi-
nii na ten temat. - Ludzie boją się
zmian, trzeba im wyjaśnić, co się
zmieni, i przedyskutować to.

Ponieważ modernizacja będzie
inwestycją kosztowną, omawiano
wspólne - gminy i powiatu - wystą-
pienie z projektem na pozyskanie
pieniędzy z zewnątrz.
Tematem spotkania były również
zmiany, jakie mają zajść na skrzy-
żowaniu dróg Wiśniowej i Zielonej
w Krotoszynie. Urząd Miejski
przygotował już w zeszłym roku
dokumentację, na podstawie któ-
rej miałaby zostać w tym rejonie
zbudowana ulica z parkingiem -
zadanie gminy, i rondo - zadanie
wspólne z powiatem. Ponieważ
Starostwo wyjaśniło na spotkaniu,
że wycofuje się z tego przedsię-
wzięcia, burmistrz - ze względu na

wcześniejsze wspólne ustalenie -
poprosił starostę Leszka Kulkę o
oficjalne pismo o rezygnacji z in-
westycji.

Kolejną dyskutowaną kwestią
była dalsza budowa kanalizacji
sanitarno-deszczowej na Parcel-
kach. Ze względu na uwidacznia-
jącą się na spotkaniu różnicę zdań
burmistrz ponownie poprosił o
przekazanie oficjalnego stanowi-
ska powiatu w tej sprawie.

Ponieważ władze gminy przy-
mierzają się do rewitalizacji cen-
trum miasta, wiceburmistrz Fran-
ciszek Marszałek zaproponował
przedstawicielom Starostwa
wspólny udział w tym projekcie, z
aplikowaniem o środki finansowe
zewnętrzne. Być może udałoby się
wówczas włączyć do projektu od-
nowienie pałacu Gałeckiech i par-
ku Wojska Polskiego. Zasugerowa-

no też, aby władze powiatu pomy-
ślały przy tym o możliwości odno-
wienia alei Powstańców Wlkp.

Kilka lat temu gmina przeka-
zała za symboliczną cenę Skarbo-
wi Państwa działki na ul. Polnej,
na których powstał nowy budynek
Urzędu Skarbowego. Przekazanie
odbyło się poprzez starostę jako
osobę reprezentującą Skarb Pań-
stwa. W zamian obiecano wów-
czas władzom miejskim przekaza-
nie na podobnych zasadach stare-
go budynku skarbówki, po prze-
prowadzce. Obiekt na Polnej jest
już gotowy, dlatego burmistrz Jokś
próbował się dowiedzieć, czy sta-
rosta przygotował już przekazanie
gminie budynku z parku. Na to
pytanie nie uzyskał wiążącej od-
powiedzi.

Tematem poruszanym na spo-
tkaniu było także stanowisko

władz w sprawie salonu gier, jaki
chciałaby utworzyć w Krotoszynie
pewna firma. Ze względu na moż-
liwe społeczne skutki tego przed-
sięwzięcia - zainteresowanie ha-
zardem - władze gminy zbierały
opinie dyrekcji szkół na ten temat.
Próbowały również uzyskać opinię
starostwa, jako organu nadzorcze-
go dla ponadgimnazjalnych placó-
wek oświatowych. W tym wypad-
ku jednak powiat uchylił się od od-
powiedzi.

Zebrani podjęli także dyskusję
o monitoringu powiatowym, czyli
kontrolowaniu wyznaczonych czę-
ści miast za pomocą kamer. Staro-
sta przypomniał, że powiat jest jed-
nym z nielicznych w kraju wśród
zainteresowanych takim przedsię-
wzięciem. Burmistrz podkreślał na-
tomiast, że pieniądze na monitoring
trzeba pozyskać z zewnątrz.    (eliz)

O
d 18 grudnia do
końca lutego

dwójka złożona z
policjanta -dzielni-
cowego i strażnika
miejskiego, patrolo-
wała w godzinach
nauki szkolnej tere-
ny wokół placówek
edukacyjnych oraz
inne miejsca odwie-
dzane przez mło-
dzież.  Za takie
uznano park miej-
ski, dworzec PKP i
PKS, kafejki inter-
netowe. Mundurowi
na służbie spraw-
dzali, czy nie prze-
bywają tam ucznio-
wie, którzy powinni
się znajdować w tym
czasie w szkołach,
oraz czy nie poja-
wiają się tam inne
osoby oferujące nie-
letnim środki odurzające.

Patrol  w czasie obchodu
spotkał kilkudziesięciu uczniów,
którzy bez wiedzy nauczyciela
opuścili teren szkoły podczas
pprzerw międzylekcyjnych. Kil-
koro spośród nich popełniło w
tym czasie wykroczenia, część
ukarano mandatem. Patrol
zwracał również uwagę na nie-
letnich, którzy palili papierosy.

We dwóch patrolowali
Pomys³ pochodzi³ od komendanta policji Wojciecha Kasprowicza. Zaakceptowa³ go komendant
Stra¿y Miejskiej Waldemar Wujczyk i oddelegowa³ do zadania jednego stra¿nika. Podstawo-
wym za³o¿eniem, na jakim oparto pomys³, by³o kontrolowanie terenów wokó³ szkó³, nie samych
placówek.

Do ich rodziców oraz do szkół
wysłano z Komendy Powiatowej
Policji pisma zawiadamiające.

W kilku przypadkach mun-
durowy patrol, w obecności pe-
dagoga szkolnego i nauczycie-
la, wziął udział w rozmowie
profilaktyczno-wychowawczej z
uczniami,  którzy mają zły
wpływ na kolegów i koleżanki

ze szkoły. Akcja patro-
lowa prowadzona była
po raz pierwszy, zarów-
no policja, jak i straż
potraktowały ją rozpo-
znawczo. – Chcieliśmy
sprawdzić, czy takie
działanie jest potrzeb-
ne - powiedział komen-
dant Wujczyk. – Z na-
szego podsumowania
wynika, że tak.

– Pomysł jest dobry –
przyznaje dyrektor
Szkoły Podstawowej nr
8 Jerzy Rędzikowski. -
Gdyby akcja była pro-
wadzona systematycz-
nie, na pozytywne efek-
ty nie musiel ibyśmy
długo czekać. Zdaniem
szefa placówki patrole
wokół szkół przydałyby
się także po południu,
zachowanie użytkowni-
ków nowych boisk spor-

towych pozostawia wiele do
życzenia.  Dotyczy to np.
wjeżdżania rowerami na bo-
iska, śmiecenia, szokującego
słownictwa młodych sportow-
ców porozumiewających się na
tyle głośno, że słychać ich z da-
leka...

Komendant  Straży Miej-
skiej rozważa możliwość konty-
nuowania wspólnej akcji.       (eliz)

N
asze przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00 i posiada 9 od-
działów, w tym 5 oddziałów dziewięciogodzinnych i 4 oddziały

pięciogodzinne. Placowka zapewnia trzy posiłki dziennie i dostoso-
wuje je do potrzeb dzieci z alergią pokarmową; ma słoneczne sale,
wyremontowane łazienki, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktycz-
ne.

W przedszkolu bawią się i uczą razem dzieci zdrowe i dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Maciuś zatrudnia wykwali-
fikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną, organizuje zajęcia
dodatkowe na życzenie rodziców, jak np. nauka języka obcego, ryt-
mika, gimnastyka korekcyjna, minitenis.

W przedszkolu organizowane są imprezy dla dzieci i ich rodzin:
Pasowanie na Przedszkolaka, Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz zajęcia z udziałem rodziców,
festyny itp. Dzieci biorą udział w wycieczkach, imprezach kultural-
no-oświatowych, przedstawieniach teatralnych, koncertach filhar-
monii oraz turniejach i konkursach. Tematykę nauczania poszerza-
my o treści dotyczące Unii Europejskiej, Kosmosu, ekologii, teatru,
tańca ludowego itp. W naszym przedszkolu działa „dziecięca
biblioteka”, gdzie dzieci wypożyczają do domu książeczki; jest
również wydawana przedszkolna gazeta „Maciusiowe Wieści”.

Zapisy do przedszkola odbędą się w marcu. Na Dni Otwarte
zapraszamy rodziców z dziećmi w kwietniu, od poniedziałku do
piątku w godz. od 13.00 do 15.00. Nasz adres: Przedszkole nr 7 z
Oddziałami Integracyjnymi „Maciuś”, os. J. Korczaka, Krotoszyn,
tel. (062) 7 22 77 37.                                                                                                (przed)

2
 marca 2007 w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławnicza-
ka otwarta została wystawa zdjęć, dokumentujących ubiegło-

roczną wyprawę żeglarską czterech śmiałków, którzy postanowili
opłynąć Bałtyk. Właścicielem i dowódcą wyprawy był pan Józef Ko-
chanowski z Iławy. Pozostali członkowie to Kazimierz Drygas, Ma-
ciej Barwinek oraz Paweł Płócienniczak. Cała trójka to mieszkańcy
Krotoszyna. Opowieści o bałtyckiej żegludze poprzedzone zostały
występem Macieja Zenflera, który zaśpiewał kilka piosenek szan-
towych. Po części oficjalnej wszyscy obecni mogli podziwiać uwiecz-
nioną na fotografiach morską przyrodę i obrazki z portów, do któ-
rych zawijali nasi żeglarze.                                                                     (jac)

Maciuœ zaprasza

Zdjêcia z wyprawy

fot. Izabela Bartoœ

Stra¿nik Piotr Szczepaniak i dzielnicowy Marek Szymañski
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W
 konkursie mogły wziąć
udział firmy z powiatu

krotoszyńskiego, najpopular-
niejszych wybierali czytelnicy,
głosując poprzez sms-y. Tytuł
Najpopularniejszy Sklep

Roku 2006 zdobyło Centrum
Meblowo-Wykładzinowe Zają-

czek z Krotoszyna, a Najpopu-

larniejsze Przedsiębiorstwo

Roku 2006- firma Uroda

Express. Swoich faworytów w
obu kategoriach wybrała także
kapituła konkursu, honorując w
ten sposób Centrum Meblowo-
Wykładzinowe Zajączek oraz
firmę Jotkel. Organiztorzy kon-
kursu nagrodzili również jedną
osobę, spośród tych, które bra-

Najpopularniejsi
22 lutego w restauracji Impresja w Krotoszynie rozstrzygniêty
zosta³ konkurs Prasy Lokalnej na najpopularniejsze przedsiê-
biorstwo i najpopularniejszy sklep w roku 2006.

ły udział w głosowaniu. Wylo-
sowany p. Jan Talaga z Wie-
lowsi stał się dzięki temu wła-
ścicielem zestawu wypoczyn-
kowego wyprodukowanego
przez przedsiębiorstwo Beta z
Krotoszyna.

W skład kapituły konkur-
su weszli przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego oraz
wszystkich urzędów miej-
skich lub gminy z terenu na-
szego powiatu, Krotoszyń-
skiego Zrzeszenia Handlu i
Usług, Cechu Rzemiosł Róż-
nych, Klubu Przedsiębiorców
Ziemi Krotoszyńskiej, Spół-
dzielni Rzemieślniczej Ogólno-
branżowej.                          (eliz)

Intensywnie siê rozwija

Jotkel istnieje od 1978 roku. Jest
firmą prywatną, która prowadzi
działalność w zakresie produkcji
i handlu meblami przemysłowymi,
sprzętem transportowym oraz in-
nymi wyrobami metalowymi. Pro-
dukty te znajdują zastosowanie w
wielu branżach: lotnictwie, prze-
myśle gospodarstwa domowego,
przemyśle motoryzacyjnym, elek-
tromaszynowym, spożywczym, ga-
stronomicznym oraz rolnym i wie-
lu innych. Meble metalowe marki
Jotkel zobaczyć można w warsz-
tatach, zakładach, pomieszcze-
niach socjalnych, magazynach,
sklepach i biurach.

Firma poszczycić się może in-
tensywnym i skutecznym apliko-
waniem o krajowe i unijne dotacje.
Dzięki nim przedsiębiorstwo w
dużym stopniu rozwinęło swój
park maszynowy, a firma stała się
bardziej konkurencyjna. Właści-
ciel firmy, Jan Krzywonos, za pie-
niądze uzyskane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
zakupił maszyny oparte na no-
wych technologiach, takie jak: in-
nowacyjne centrum gnące do
blach czy prasy wykrawające.
Sam pisze wnioski i zachęca do

Jotkel to krotoszyñ-
skie przedsiêbiorstwo
nagrodzone niedawno
tytu³em Hit Regionu
2006 za dynamiczny
rozwój w latach 2002-
2006, w konkursie
Gospodarczo-Samorz¹-
dowy Hit Regionu.

pisania innych krotoszyńskich
przedsiębiorców. Jego projekty
dotyczyły m.in. zakupu hydraulicz-
nej prasy rewolwerowej, moderni-
zacji i uzupełnienia wyposażenia
produkcyjnego w liczne nowocze-
sne maszyny i urządzenia, moder-
nizacji i rozbudowy systemu logi-
styki wewnętrznej oraz udziału w
Targach MIDEST we Francji oraz
PRACTICAL WORLD w Niem-
czech. Ogólna pozyskana kwota na
realizację pięciu projektów wynio-
sła 4 mln 370 tys. złotych, co sta-
nowiło połowę wartości projektów.
Resztę uzupełniły środki własne i
kredyt.

Na rezultaty realizacji tych
projektów nie trzeba było długo
czekać - poprawiły się zdolności
produkcyjne firmy oraz zwiększy-

ły się możliwości w zakresie pod-
noszenia jakości. Dziś produkty
marki Jotkel mogą konkurować z
najlepszymi, dlatego przedsiębior-
stwo produkuje nie tylko na rynek
krajowy, lecz znajduje głównych
kontrahentów za granicą i ekspor-
tuje swój towar do takich państw
jak Irlandia, Anglia, Niemcy, Wło-
chy, Holandia, Norwegia, Szwecja,
Czechy i Węgry.

Modernizacja parku maszyno-
wego wpłynęła na przyśpieszenie
procesu produkcyjnego, który w
znacznej mierze odbywa się auto-
matycznie. Nie zmniejszyło to jed-
nak liczby zatrudnionych, wręcz
przeciwnie, dynamiczny rozwój
firmy pozwolił na zatrudnienie
nowych pracowników. 1 stycznia
2003 roku w Jotkelu pracowało
116 osób, dziś liczba zatrudnio-
nych wynosi 188.

Z funduszy unijnych dokonano

również innych inwestycji: utwar-
dzenia terenu, budowy doku zała-
dunkowego, montażu bram auto-
matycznych i instalacji systemu
monitoringu na zewnątrz i we-
wnątrz hal produkcyjnych.

Pracodawca zapewnia swoim
pracownikom możliwości podno-
szenia swoich kwalifikacji oraz za-
chęca ich do podejmowania stu-
diów. Opłaca całość czesnego, je-
śli studia wiążą się z zakresem wy-
konywanej pracy. W innych przy-
padkach refunduje 50% opłat za
studia. Często odbywają się szko-
lenia. Pracownicy mogą uczyć się
także języków obcych: niemieckie-
go i francuskiego.

Przedsiębiorstwo działa, opie-
rając się na certyfikowanym Sys-
temie Zarządzania Jakością we-

dług normy ISO 9001:2000, Syste-
mie Zarządzania Środowiskiem.
Od marca br. wprowadzony zosta-
nie Zintegrowany System Zarzą-
dzania Jakością, Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy oraz Śro-
dowiskiem. Ponadto firma wyko-
rzystuje japońską koncepcję za-
rządzania TQM (Kompleksowego
Zarządzania Jakością), ukierun-
kowaną na zaspokajanie potrzeb
i oczekiwań klientów poprzez za-
angażowanie wszystkich pracow-
ników w realizację strategii orga-
nizacji, jak również w proces cią-
głego doskonalenia jakości. Wdra-
żanie filozofii TQM wiąże się z
przyjęciem podstawowych zasad
oraz zastosowaniem technik i na-
rzędzi TQM.

Plany na przyszłość to dalszy
dynamiczny i zrównoważony roz-
wój firmy. Jan Krzywonos ma na-
dzieje na kolejny sukces w ubiega-
niu się o wsparcie finansowe z
Unii. Znów stara się o fundusze z
Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw na działanie 2.2.1
Wsparcie dla przedsiębiorstw

dokonujących nowych inwesty-

cji. Za pomocą tego programu
wdrażane są środki z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go.  Jego wniosek przeszedł już
pozytywnie ocenę formalną. Być
może niedługo, gdy wniosek otrzy-
ma wysoką ocenę merytoryczną,
do innowacyjnego wyposażenia
warsztatów firmy trafią kolejne
maszyny najnowszej generacji.
Dochodowość, wydajność, konku-
rencyjność, wysoka jakość pro-
duktów i stały rozwój pod wzglę-
dem inwestycyjnym, poszukiwa-
nie i zdobywanie nowych rynków
zbytu, rozwój zasobów ludzkich
oraz rozbudowane centrum pro-
jektowe i logistyczne - to wszyst-
ko składa się na sukces firmy
Jana Krzywonosa. Sukces, który
stanowi asumpt do przyznania
wielu prestiżowych nagród ogól-
nopolskich, regionalnych i lokal-
nych. Oprócz tegorocznych, Jot-

kel otrzymał w 2005 roku Wiel-
kopolską Nagrodę Jakości, a od
4 lat firmie przyznawany jest
tytuł Gazeli Biznesu. Jan Krzy-
wonos otrzymał indywidualną
nagrodę - Złotą Odznakę Przed-
siębiorczości. Wszystkie te wy-
różnienia stanowią atut w apli-
kowaniu o fundusze unijne i są
nagrodą za pracę wielu ludzi,
którzy hołdują idei przedsiębior-
czości.                       Magdalena Maik

Wiêcej za przedszkola
O

płata za dziecko przebywające w przedszkolu 8 godzin (i wię-
cej) i korzystające z pełnego wyżywienia wzrosła od 1 marca

br. o 5 zł. Na wzrost złożyło się podwyższenie opłaty stałej za przy-
gotowanie posiłków: śniadania 28 zł (wcześniej 26 zł), obiadu 55 zł
(wcześniej 53 zł), podwieczorku 27 zł (wcześniej 26 zł). Jeżeli ma-
luch będzie chodził do przedszkola 20 dni w miesiącu, za przed-
szkole zapłacimy 182 zł.                                                                 (mm)

Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie
przypomina o ustawowej wymianie dowodów osobistych (art. 1
pkt. 2 ustawy z 12 wrzeœnia 2002r, Dz.U. nr 183, poz.1522. z
póŸn. zm.).

J
uż 31 grudnia 2007 r. wszystkie stare dowody wydane w formie
książeczkowej tracą swoją ważność. Do tego czasu musimy się

więc zaopatrzeć w nowe dokumenty. Ponieważ nadal bardzo dużo
osób korzysta ze starych dowodów, czekanie do ostatniej chwili z
wymianą może się skończyć brakiem ważnego dokumentu i pro-
blemami np. w banku. Przypominamy też, że nowe dowody wyda-
wane są na 5 lub 10 lat, w związku z tym niektóre z nich tracą już
swoją ważność. Trzeba zatem złożyć ponownie wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego.

(wso)

Wymieñ dowód

Do wniosku nale¿y za³¹czyæ: 2 aktualne fotografie, pokwitowanie za
wp³acenie 30 z³  za wydanie dowodu osobistego i w zale¿noœci od
stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko osób urodzo-
nych poza Krotoszynem) lub ma³¿eñstwa (w przypadku zwi¹zku za-
wartego w innym USC). Wniosek z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³-
³¹taja 7a, I piêtro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty trzeba
dostarczyæ osobiœcie po uprzednim zarejestrowaniu siê. Rejestracji
mo¿na dokonaæ tak¿e telefonicznie – tel. 062- 722 74 67.

Przedstawiciele firm uczestnicz¹cych w konkursie
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Jan Krzywonos, w³aœciciel JOTKELA...

...i jedna z najnowoczeœniejszych maszyn w jego firmie
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3
 i 4 marca w Pniewach zakoń-
czyły się rozgrywki Mi-
strzostw Wielkopolski w

siatkówce młodzików. W zmaga-
niach finałowych brały udział czte-
ry najlepsze drużyny z rozgrywek
rundy zasadniczej. Byli tam m.in.
młodzi z krotoszyńskiego Piasta,

którzy rozegrali już 18 spotkań,
doznając tylko jednej porażki.
Wraz z pilskim zespołem Joker

byli uważani za faworytów finału.
Siatkarze Piasta pokonali ze-

Wicemistrzowski Piast
W ostatnich dniach

siatkarze UKS Piast
Krotoszyn zostali
srebrnymi medalistami
fina³u Mistrzostw
Wielkopolski w siat-
kówce m³odzików.

społy z Poznania i Kalisza. Po pa-
sjonującej walce ustąpili jedynie
Jokerowi, zdobywając tytuł wice-
mistrzowski i awansując do dal-
szych rozgrywek.
Klasyfikacja końcowa

1. VKS Joker Piła - awans do
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski
2. UKS Piast Krotoszyn - awans
do ćwierćfinałów Mistrzostw Pol-
ski
3. MUKS Tornado Kalisz
4. UKS Budowlanka Poznań
Najlepszym zawodnikiem mi-
strzostw został Łukasz Ożarski z Jo-

kera, najlepszym atakującym - Marcin
Kowal z Piasta, najlepszym wystawia-
jącym - Krzysztof Łoś z Jokera.
Skład UKS Piast: Blecha Piotr, Ide
Patryk, Kowal Marcin, Blecha Mate-
usz, Grenda Bartłomiej, Orzechowski
Grzegorz, Skrzypczak Dawid, Sobań-
ski Mateusz, Kałka Karol, Gajowczyk
Kacper, Kubeczak Dominik, Brylew-

ski Jakub, Wasielewski Mateusz,
Budnik Kacper; trener Piotr Roba-
kowski.

Głównym sponsorem Piasta był Ce-
zary Sztuder, właściciel firmy
Agrounima z Krotoszyna.        (zs1)

W
 związku z ukazującymi się
w lokalnych tygdnikach in-

formacji o aktualnej i minionej sy-
tuacji Klubu Sportowego Astra war-
to się zapoznać z faktami dotyczą-
cymi pomocy finansowej udzielanej
Astrze przez Urząd Miejski w Kro-
toszynie.

W ciągu minionych pięciu lat
łączna wysokość dofinansowania
działalności KS Astra wyniosła
657,2 tys. zł. Na tę sumę złożyły się
kwoty przekazywane na konto ban-
kowe klubu, wypłaty w kasie Urzę-
du Miejskiego, wydatki ponoszone
na zatrudnienie sportowców, docho-
dy z prowadzenia parkingu oraz
kwota umorzonego podatku od
środków transportowych.

Ile dla Astry?

Do wyżej wymienionych liczb należałoby dodać
niemałe wydatki ponoszone przez gminę na utrzyma-
nie bazy sportowej, wykorzystywanej także przez
Astrę, które szacujemy na kwoty znacznie przekra-
czające 100 tys. zł w skali roku.

Czy pomoc udzielana przez gminę jest duża? Oce-
nę zostawiamy czytelnikom. Dla porównania przypo-

Wydatki  2002 2003 2004 2005 2006

Promocja i sport 113 491,80 68 479,61 37 012,39 76 000,00 142 000,00
Wp³ywy z parkingu 15 362,50 29 716,95 47 848,67 57 538,66 ----
Wydatki osobowe 4 686,50 4 628,75 ---- 10 933,00 45 438,00
Umorzenie podatku ---- ---- ---- 4 046,00 ----
Razem 133 540,80 102 825,31 84 861,06 148 517,66 187 438,00

mnijmy, że zgodnie z tym, co podała RK 30
stycznia br., nasz sasiąd Koźmin Wlkp. wsparł
w zeszłym roku swój klub sportowy Biały

Orzeł kwotą 65 tys. zł, wliczając w to również
utrzymanie stadionu.

Grzegorz Galicki

skarbnik gminy

S
amorząd przeanalizuje też po-
trzeby gminy w zakresie budow-

nictwa komunalnego i socjalnego. Po-
nadto w trakcie posiedzenia głoso-
waniu poddane zostaną uchwały w
sprawie:
- przyjęcia Strategii Integracji i Roz-
wiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Krotoszyn na lata
2007-2013,
- przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Kroto-
szyn,
- nadania nowej nazwy ulicy na tere-
nie miasta Krotoszyna (chodzi o ul.
Tęczową w rejonie ul. Rawickiej),
- rozpatrzenia skargi p. Jerzego
Kaczmarka na niewłaściwe postępo-
wanie Burmistrza Krotoszyna,
- rozpatrzenie skargi p. Kazimierza
Kotowskiego na działalność Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie w osobie
Burmistrza Krotoszyna,
- określenia zasad udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków,
- zmiany uchwały nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
14 grudnia 2006 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla  zakładów bu-
dżetowych na 2007 rok,
- zmian w budżecie na 2007 rok.

(mm)

Obrady
w marcu
28 marca o godz. 16.00 odbêdzie siê
VII sesja  Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie. Podczas posiedzenia radni
zajm¹ sie miêdzy innymi informacj¹
z realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Krotoszyn w 2006roku.

Zapraszamy

na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê po-
dzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwa-
gami na  aktualne, dotycz¹ce naszej
gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do
redakcji. Czekamy na listy oraz e-ma-
ile podpisane imieniem i nazwiskiem.
Na proœbê autora zachowamy dane
personalne do wiadomoœci redakcji.
Tekstów anonimowych lub obel¿ywych
nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane li-
sty bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publiko-
wane na ³amach IS  - zastrzegamy so-
bie prawo skracania tekstów zbyt d³u-
gich lub niezwi¹zanych z aktualnymi te-
matami. Nades³anych tekstów nie

zwracamy.

Nasz adres:

Informacje Samorz¹dowe

Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (62) 722 74 52

is@um.krotoszyn.pl

Gdzie znajdziesz IS
Czasopismo jest dostarczane do do-
mów za poœrednictwem poczty, ale ze
wzglêdu na wielkoœæ nak³adu - 6 000
egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do
wszystkich. Osoby, które nie otrzyma-
³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹
je w Urzêdzie Miejskim: w punkcie in-
formacyjnym, w sekretariacie oraz w
Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczo-
œci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz
w Gminnym Centrum Informacji (bu-
dynek Biblioteki).                    (red.)

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Krotoszyna informuje,

¿e 14.03.2007 r. na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) wydana zosta³a

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na „Rozbudowê i modernizacjê sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

oraz sieci wodoci¹gowej w Krotoszynie - ETAP II”

Przedsiêwziêcie obejmuje rozbudowê i modernizacj¹ sieci kanalizacji sanitar-
nej, z w³¹czeniem jej do istniej¹cej miejskiej oczyszczalni œcieków, sieci kanalizacji
deszczowej, wprowadzonej poprzez separatory do naturalnych odbiorników oraz
sieci wodoci¹gowej z w³¹czonej do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê.

Etap ten obejmuje du¿¹ czêœæ po³udniowego obszaru miasta, w którego zakres
wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice: Transportowa, Zdunowska, teren objêty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zdunowskiej i Bukówko,
¯wirowa, Bukówko, odcinek drogi od Bukówka do Jasnej, Jasna, Langiewicza Kona-
rzewska wraz z przyleg³ymi terenami, Rawicka, odcinek drogi wzd³u¿ torów kolejo-
wych od ul. Rawickiej do ul. Zamkowy Folwark, Staszica, Lecha, Czecha, Rusa,
Ko³³¹taja, Sienkiewicza, Leœna, Gajowa, Bolewskiego, M³yñska, Wiewiórowskiego,
odcinek drogi od ul. Wiewiórowskiego do ul. Œwiêtokrzyskiej, Œwiêtokrzyska, Ceglar-
ska, Ogrodowskiego i Klonowicza.

Wszystkie kana³y sanitarne oraz deszczowe zlokalizowane s¹ w ulicach z dostê-
pem do studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych, aby umo¿liwiæ dokonywanie prac
konserwatorskich. Zadanie obejmuje swoim zasiêgiem wykonanie oko³o 39  km
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przy³¹czami, 8 przepompowniami,
11 separatorami. Kanalizacja sanitarna na terenie objêtym opracowaniem opiera
siê na grawitacyjno-ciœnieniowym uk³adzie sieci. W ramach budowy kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej projektowane bêd¹ przy³¹cza do granic posesji poszczególnych
dzia³ek.  Ponadto zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowa na odcinku ok. 3,5 km.

W
e wtorek 27 lutego 2007 roku odbyła się VI sesja Rady Miej-
skiej w Krotoszynie. Najważniejszym tematem obrad było

uchwalenie budżetu na 2007r.  Ponadto radni podjęli uchwały w spra-
wie:  -  wyrażenia zgody na objęcie dodatkowych udziałów Samorzą-
dowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
- zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego
im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie,
- zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programo-
wej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury,
- wydania opinii na lokalizację ośrodka gier w formie salonu gier na
automatach,
-  zmiany uchwały nr XXVI/209/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z
dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn przedszkoli,
- środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów
świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i spo-
sobów ich przyznawania,
-  stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto i Gminę Kro-
toszyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
- zmiany uchwały nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień,
- powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II Instancji,
- w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
- w sprawie nawiązania rozmów o współpracy pomiędzy Miastem
Bucak w Turcji a Miastem i Gminą Krotoszyn.

Podczas posiedzenia przyjęto również plany pracy stałych komi-
sji Rady na 2007 rok.                                                                          (mm)

VI sesja Rady Miejskiej
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Krotoszyñscy medaliœci w czasie narady z trenerem
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S
woim udziałem uświetnili ją:
matka Macieja Sroczyńskiego
Teodora Sroczyńska, siostra

Marzena Kossakowska z mężem
oraz koledzy Władysław Kruślak,
Jan Małecki, Jerzy Kubel. W zawo-
dach wzięło udział 140 młodych pły-
waków reprezentujących kluby spor-
towe oraz uczniowskie kluby sporto-
we: 9OSIR Kalisz, Pirania Jarocin,
Wodnik Śrem, Maratończyk Ostrów
Wlkp. oraz Krotosz i Piast Krotoszyn.
Ten ostatni był jednocześnie organiza-
torem memoriału. Współorganizatora-
mi byli: Urząd Miejski w Krotoszynie i
Kryta Pływalnia Wodnik oraz oso-
by prywatne i uczniowie krotoszyń-
skich szkół ponagimnazjalnych.

Pamiêci Macieja
24 lutego na kryterj

p³ywalni Wodnik odby-
³y siê zawody memo-
ria³owe Macieja Sro-
czyñskiego. W zawo-
dach wystartowali
p³ywacy z Jarocina,
Œremu, Kalisza, Ostro-
wa i z Krotoszyna.

P
ucharowe zmagania zakoń-
czyły się wielkim sukcesem

młodzieży Ceramika, która wy-
walczyła 3 medale: od złotego do
brązowego. W punktacji drużyno-
wej Krotoszyn zajął wysoką loka-
tę, zdobywając 3 miejsce.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju okazał się Adam Słowiński

3
 lutego w sali Zespołu Szkoł
nr 2 z Oddziałami Integracyj-

nymi przeprowadzony został I
Krotoszyński Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej Chłopców. W turnieju
wzięli udział chłopcy urodzeni w
roku 1995 i młodsi. Do rozgrywek
zgłosiło się osiem drużyn, były to:
Lech I Poznań, Rawia Rawicz,
UKS Kania Gostyń, KUKS Kali-

szanin Kalisz w jednej grupie
oraz Lech II Poznań, KS Alumi-

nium Konin, Piast Kobylin i KS
Astra Krotoszyn w drugiej. W
walce finałowej o pierwsze miej-
sce wygrał 5:0 Lech I z drużyną
kaliską. Trzecie miejsce zajął
Lech II, czwarte – krotoszyńska
Astra. Organizatorami turnieju
był Urząd Miejski oraz Klub Mi-
łośników Piłki Nożnej, współorga-
nizatorem KS Astra.

19 lutego w tej samej sali od-
były się Mistrzostwa Miasta i

Pi³karski turniej
Miniony miesi¹c up³yn¹³ nam pod znakiem m³odzie¿owej pi³ki
no¿nej, gdy¿ odby³y siê a¿ trzy znacz¹ce imprezy.

Gminy w Piłce Nożnej Halowej
Szkół Podstawowych. Rozgryw-
ki wygrała drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Krotoszynie.
Na drugiej pozycji uplasowali się
zawodnicy podstawówki z Luto-
gniewa, na trzecim drużyna z
Kobierna. Kolejne miejsca zaję-
ły: SP nr 1,  SP Świnków, SP nr 8,
SP Gorzupia, SP nr 4, SP Biadki,
SP Chwaliszew, SP Orpiszew, SP
nr 3, SP Benice, SP Roszki.

Dzień później w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy ul.
Młyńskiej rozegrano mecze pił-
karskie w ramach Mistrzostw
Miasta i Gminy Krotoszyn w Pił-
ce Nożnej Halowej Gimnazjów.
Wzięły w nich udział drużyny z
siedmiu gimnazjów z terenu gmi-
ny. Triumfatorem okazało sie
Gimnazjum nr 2, drugie miejsce
wywalczyło Gimnazjum nr 4,
trzecie – Gimnazjum nr 1.   (eliz)

9
 i 10 marca w Stargardzie Szczecińskim odbyły się Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym junio-

rek i kadetów. Oprócz polskich zawodników wzięli w nich udział
sportowcy z 7 państw.

W klasyfikacji klubowej LKS Ceramik Krotoszyn zajął trzecie
miejsce. Pierwsze zdobyli zawodnicy z Niemiec, drugie z Rosji.

Natomiast od 9 do 11 marca kadra narodowa juniorów przeby-
wała na turnieju międzynarodowym w Rosji, w Grodnie. Tam re-
prezentowali nas dwaj zawodnicy Ceramika Krotoszyn - Dariusz
Filipczak w kat. 120 kg oraz Szymon Stasierski, 96 kg. Szymon
zajął IX miejsce, a Dariusz sprawił nam dużą niespodziankę, zaj-
mując II miejsce.                                                                         (rafpat)

Wspomnienia
Sylwetka Macieja Sroczyńskiego

jest doskonale znana pokoleniu na-
szych ojców. Były to czasy, gdy kro-
toszyńscy pływacy pod okiem wybit-
nego trenera i pedagoga Jana Szlach-
ty bili rekordy Polski i zdobywali naj-
wyższe laury w pływaniu w Polsce.

Maciej pływał już od 6. roku

życia, wykazując duży zapał i en-
tuzjazm, co w połączeniu z talen-
tem pozwoliło mu osiągnąć wiele
cennych wyników sportowych. Był
członkiem kadry narodowej, miał
wziąć udział w rzymskiej olimpia-
dzie. Zawsze robił więcej, aniżeli
określały to wymagania trenera.
Do rekordów zmierzał poprzez su-
mienny wysiłek. Z roku na rok czy-

nił wielkie postępy. Pasjonowało go
także narciarstwo i gimnastyka
akrobatyczna.
Tak wspaniale rozwijający się talent
przerwała tragiczna śmierć. 13 lip-
ca 1955 r. Maciej Sroczyński zginął
w falach Bałtyku, tuż po zdanych eg-
zaminach na Wydział Budowy Okrę-
tów Politechniki Gdańskiej.

Dzisiaj przypominamy sylwetkę
wspaniałego sportowca i kolegi.  Kro-
nika Klubu Sportowego Astry tak
charakteryzuje Macieja: solidny

sportowiec, dobry uczeń, był przy-

kładem i wzorem dla wielu rówie-

śników. Zdarzenia tamtych odle-
głych, lecz ciągle żywych doświad-
czeń niech będą również przestrogą
dla nas.

Œwietne wyniki
Sukcesy sportowe Macieja Sro-

czyńskiego - na podstawie kronik kro-
toszyńskich klubów sportowych dzia-
łających w latach pięćdziesiątych:
- 1952r. - rekord Polski w sztafecie
młodzików 4x00m w stylu zmiennym:
Maciej Sroczyński, Czesław Robiński,
Edward Tomczak, Czesław Płócien-
niczak w barwach Gwardii Kroto-
szyn;
- 1952r. - mistrzostwo Polski młodzi-
ków 50 m stylem motylkowym;
- 1953r. mistrzostwo Polski na 100 m
stylem klasycznym na Spartakiadzie
Zrzeszenia Sportowego Spójnia w
barwach KS Spójnia;
- 1954r. - mistrzostwo Polski juniorów
na 100 m stylem klasycznym, wicemi-
strzostwo na 200 m stylem klasycz-
nym w barwach KS Sparta.

W latach 1955 – 1963 corocznie
rozgrywany był Memoriał Macieja
Sroczyńskiego, potem odbywał się nie-
regularnie do roku 1969. Po 38 latach
wróciliśmy do tradycji, nawiązując do
wspaniałych czasów. Chcemy zacho-
wać pamięć o Macieju Sroczyńskim dla
przyszłych pokoleń.                          (cez)

Mistrzowie Ceramika
Od 23 do 25 lutego w ZS nr 2 z OI w Krotoszynie trwa³ Puchar
Polski Juniorów M³odszych w zapasach stylu wolnym. W zawo-
dach bra³o udzia³ 227 zawodników z 48 klubów, rozgrywki pro-
wadzono na trzech matach.

z Ceramika, który zdobył złoty
medal w kategorii 54 kilogramy
- na 27 zawodników w tej wadze.
W kategorii 76 kg Łukasz Gąb-
ka zdobył srebny medal, nato-
miast Adam Filiczak brązowy.
Roman Wyrwas, Damian Stacho-
wiak , Bartosz Kokot  wywalczy-
li czwarte miejsce.               (rafpat)

Wyniki zawodników Ceramika
54 kg - I    miejsce - Adam S³owiñski
76 kg - II miejsce - £ukasz G¹bka
III miejsce - Adam Filipczak
63 kg - V   miejsce - Roman Wyrwas
50 kg - V   miejsce - Damian Stachowiak
100 kg - V   miejsce - Bartosz Kokot
VII miejsce - Maciej Furman
46 kg - VIII   miejsce - Grzegorz Paterek

Klasyfikacja dru¿ynowa
I miejsce - ZKS Slavia Ruda Œl¹ska, 31 pkt.
II miejsce - Suples Kraœnik, 27 pkt.
III miejsce - Ceramik Krotoszyn, 23 pkt.

Zapaœnicy na wyjazdach

Wyniki kadetów z krotoszyñskiego Ceramika

54 kg - II  miejsce Adam S³owiñski
63 kg - III miejsce Roman Wyrwas
76 kg - III  miejsce Adam Filipczak
Wynik krotoszyñskiej juniorki

63 kg - II miejsce Justyna Niœkiewicz

D
o rozgrywek w Halowym Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar

Prezesa KS Astra przystąpiło
sześć drużyn: Płomyk Koźminiec,
Biały Orzeł Koźmin Wlkp., Polo-

nia Leszno, Groclin Grodzisk
Wlkp. i dwie drużyny Astry, gospo-
darza zawodów. Plan meczów pię-
cioosobowych zespołów obejmo-

Puchar dla m³odszych
10 lutego w hali sportowej Zespo³u Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi odby³ siê turniej pi³karski
juniorów m³odszych o puchar prezesa Astry.

wał potyczki systemem każdy z
każdym.

Najlepszą drużyną turnieju
okazał się Groclin, w klasyfika-
cji końcowej zdobywca 12 pkt.
Drugie miejsce zajął Płomyk z
9 pkt, trzecie - Astra I, mając 6
pkt. Leszczyńska Polonia wy-
walczyła 3 pkt,. Astra II zeszła

z boiska bez punktów. Najlep-
szym bramkarzem dnia był Mi-
chał Hajdarz z Grodziska Wlkp.,
najlepszym strzelcem – jego ko-
lega Andrzej Smetana, najlep-
szym zawodnikiem – Przemy-
sław Kołaski z Astry. Organiza-
torami turnieju był KS Astra i
Urząd Miejski.                         (eliz)
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Informacje Samorz¹dowe – czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn

Krotoszyn odwiedzi³y dziesi¹tki m³odych p³ywaków

Jacek Cierniewski, dyr. obiektu, przywita³ uczestników

fo
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