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1 stycznia 2008 roku stracą waż-
ność stare dowody w formie ksią-
żeczki. Osoby nie posiadające no-
wego dowodu osobistego mogą
spotkać się z różnego rodzaju pro-
blemami, od odebrania listu pole-
conego począwszy, na  sprzedaży
czy kupnie nieruchomości skoń-
czywszy. Problemy pojawiać się
będą przy załatwianiu spraw w
bankach i urzędach a nawet przy
rutynowej kontroli drogowej. Dla-
tego, żeby zaoszczędzić sobie ner-
wów, czym prędzej udajmy się do
urzędu i wymieńmy stary dowód
na nowy. O tym, jakie dokumenty
są potrzebne do wymiany, pisze-
my na stronie 2.
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Stra¿ack¹ uroczystoœæ
uœwietni³a orkiestra z Kobylina
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Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Kro-
toszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 wrzeœnia 2002r, Dz.U.
nr 183, poz.1522. z póŸn. zm.).

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

Do wniosku należy załączyć: 2 aktualne fotografie, dowód
wpłaty  30 zł  za wydanie dowodu osobistego i w zależności od
stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko osób uro-
dzonych poza Krotoszynem) lub małżeństwa (w przypadku związ-
ku zawartego w innym USC). Wniosek z załącznikami należy zło-
żyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kro-
toszynie ul. Kołłątaja 7a, I piętro, pok. nr 2 (budynek w podwó-
rzu). Dokumenty trzeba dostarczyć osobiście po uprzednim zare-
jestrowaniu się. Rejestracji można dokonać także telefonicznie –
tel. 062- 722 74 67.                                                                          (wso)

24 maja burmistrz Krotoszyna i Polska
Opera Kameralna zapraszaj¹ na koncert
z okazji Dnia Matki W krainie uœmiechu -
prowadzi Kazimierz Kowalski. Koncert
odbêdzie sie w Przedwioœniu o godz.
19.00. Wstêp wolny.

25-27 maja czekaj¹ nas Dni Krotoszyna
2007, podczas których wyst¹pi¹ miêdzy
innymi: Gosia Andrzejewicz, £zy, Kate
Ryan.

26 maja w godzinach od 12.00 do 16.00
w krotoszyñskim Ratuszu akcja honoro-
wego oddawania krwi.

26 maja o godz. 16.00 na stadionie OSiR
ul. Sportowa w meczu pi³ki no¿nej
zmierz¹ siê reprezentacje Urzêdu Miej-
skiego i Starostwa Powiatowego.

28 maja w godz. 19.00 – 20.00 w Ze-
spole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi mo¿na prozmawiaæ z radnymi,
bowiem  dy¿ur pe³niæ bêd¹: radny Rady
Miejskiej w Krotoszynie Krzysztof Kierzek
oraz radny Rady Powiatu Krotoszyñskie-
go Przemys³aw Jêdrkowiak

Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grze-
gorzewskiej oraz  Muzeum Regionalne
im. H. £awniczaka w Krotoszynie z oka-
zji Dnia Integracji zapraszaj¹ na wysta-
wê malarstwa Stanis³awa Kmiecika, ar-
tysty maluj¹cego nogami. Ekspozycja
prezentowana jest w budynku Muzeum
w dniach 17-29 maja w godzinach otwar-
cia muzeum. Wstêp wolny. Spotkanie z
artyst¹ odbêdzie siê 29 maja (wtorek) o
godz. 17. Tego dnia bêdzie te¿ mo¿liwoœæ
zakupu wystawionych obrazów.

31 maja o godz 10.00. odbêdzie siê
Sesja Rady Miejskiej.

Do koñca maja br. w  krotoszyñskim mu-
zeum mo¿na ogl¹daæ wystawê Prowin-

cjonalny portret polski XVIII-XX wiek ze
zbiorów Muzeum Okrêgowego Ziemi Ka-
liskiej.

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

Organizatorkami imprezy
były: Katarzyna Biliń-ska,
Aneta Nadstawska, Mar-

ta Nowak i Anna Szeszycka. W
przeglądzie wzięli udział ucznio-
wie z klas 0-III z terenu Krotoszy-
na oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 5 z Ostrowa Wlkp.

Przegląd Małych Form Te-
atralnych składał się z dwóch czę-
ści. W pierwszej uczestniczyło 5
grup młodszych. Mali aktorzy re-
prezentowali:
- Przedszkole nr 7 Maciuś z opie-
kunką Jolantą Adamiak,

Najm³odsi na scenie
19 marca w

Zespole Szkó³ nr 2
z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi w Krotoszy-
nie odby³ siê II
Przegl¹d Ma³ych
Form Teatralnych
zorganizowany w
ramach Dnia Integra-
cji.

- Przedszkole nr 6 Kubuś z op. Hen-
ryką Jędrzak,
- Szkołę Podstawową nr 3 – klasa ze-
rowa z op. Małgorzatą Tomczak oraz
klasa I z op. Sylwią Szpoper i Iwoną
Mazur-Nowak. W części drugiej za-
prezentowało się 8 grup starszych:
 - Szkoła Podstawowa w Roszkach z

op. Barbarą Wachowiak,
- Szkoła Podstawowa w Świnkowie z
op. Klaudią Szubert i Jolantą Toka-
rek,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - klasa II z
op. Alicją Klotzek i Marzeną Pietrzak
oraz klasa III z op. Jolantą Kulińska i
Beatą Rybakowską,

- Szkoła Podstawowa nr 3 - klasa II
z op. Elżbietą Mieloch i Iloną
Skrzypczak oraz klasa III z op.
Katarzyną Bilińską i Anetą Nad-
stawską,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Ostro-
wa Wielkopolskiego - klasa II z op.
Barbarą Cnotliwą i Katarzyną
Krawczyk   oraz klasa III z op. Da-
nutą Adamiak i Anną Roszak. Go-
ścinnie wystąpiła też klasa II Gim-
nazjum z Odolanowa z op. Donatą
Pankowiak i Agatą Fischer.

Młodym aktorom przygląda-
ła się komisja, w skład której we-
szli: Sławomir Wilak, wizytator
Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Małgorzata Mielcarek, Inspektor
Wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych w Krotoszynie, Daria Po-
demska z Krotoszyńskiego Ośrod-
ka Kultury, Włodzimierz Kalinow-
ski z Jarocińskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Teresa Gędziorowska, wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej nr
3.

Na zakończenie mali wyko-
nawcy dostali nagrody, a ich opie-
kunowie podziękowania.         (sp3)

Jak wymieniæ dowód

Dzieci starannie przygotowa³y siê do wystêpu
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Celem spotkań jest integra-
cja dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu Krotoszyna z
dziećmi niepełnosprawnymi po-
przez wspólne zabawy i czyta-
nie bajek. W spotkaniu wzięły
udział dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej przy Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej oraz ucznio-
wie z SP nr 1 i SP nr 8, którzy
czytali na głos bajkę psycho-
edukacyjną Beaty Waleńskiej
pt. Siostra Zenka. Nad zajęcia-
mi czuwały pracownice biblio-
teki: Izabela Brodala, Sabina

Zabawa przy ksi¹¿ce
4 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê
po raz kolejny spotkanie pod has³em Dzieci - Dzieciom.

Snela i niżej podpisana oraz
pracownice świetlicy: Jolanta
Borska, Wioleta Maślaczyk i
wolontariusze.
Po wysłuchaniu bajki dzieci ry-
sowały, wyklejały obrazki, śpie-
wały piosenki i bawiły się. Na
podwieczorek zjadły pizzę
ufundowaną przez kroto-
szyńską pizzerię „Papa Pizza”.
Potem wszyscy zostali obdaro-
wani przez wielkanocnego za-
jączka prezentami.

Kolejne spotkanie odbyło się
25 kwietnia.           Beata Waleńska

Dyrekcja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej przypomina, że maj

jest miesiącem bez kar. Można teraz oddać wszystkie przetrzymywane
książki bez obawy, że zostaniemy obciążeni karą.                              (mm)

Amnestia majowa
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Z akres robót obejmuje
budowę kanalizacji sa-
nitarnej oraz kanaliza-

cji deszczowej odwadniającej
posesje. Długość ciągu kana-
lizacji sanitarnej wyniesie ok.
1000 metrów, powstanie także
ok. 75 przyłączy do posesji o
łącznej długości ok. 350 m. Do-
budowane sieci kanalizacyjne
będzie obsługiwała nowa
przepompownia ścieków przy
ul. Rolniczej w Krotoszynie
oraz istniejąca przepompow-
nia na skrzyżowaniu Stawnej
i Dożynkowej.

Powstająca równocześnie
kanalizacja deszczowa będzie
miała długość ok. 900 m, do
tego dojdzie ok. 75 przyłączy
do posesji o długości ok. 340
m. Ujście deszczówki zostanie
doprowadzone do istniejącej
kanalizacji deszczowej na ul.
św. Antoniego.

Do tej pory wykonana zo-
stała sieć główna kanalizacji
na ulicach Ludowej i Rolni-
czej, obecnie prowadzone są
roboty na Stawnej.  Wyko-

Roboty ca³e lato
Trwaj¹ prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Stawnej i Ludowej oraz na czê-

œci ulicy Rolniczej w Krotoszynie.

nawcą robót jest firma Jerzego
Stanisławskiego ze Zdun, zwy-
cięzcy zeszłorocznego przetar-
gu. Prace rozpoczęły się już w
grudniu i  będę prowadzone
przez całe lato. Do końca wrze-

śnia zostanie wyrównana i uzu-
pełniona zniszczona część jezd-
ni.

Na przeprowadzenie inwe-
stycji samorząd gminy Krotoszyn
otrzymał pożyczkę preferencyjną

z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu w
wysokości 339 tys. zł. Koszt ca-
łej inwestycji wyniesie ok. 800
tys. zł.                          (sław-eliz)

Do 20 czerwca br. w krotoszyñ-
skim parku zostanie utwardzo-
na kolejna z parkowych alejek.
Przetarg na prowadzenie prac
wygra³a firma Brukarstwo i
Handel W³odzimierza Kasprza-
ka z KoŸmina Wlkp. W roku
ubieg³ym kruszywem Hanse
Grand utwardzono alejkê spa-
cerow¹ od ul. Zamkowej do bu-
dynku po by³ym Urzêdzie Skar-
bowym. Po³o¿ona nawierzch-
nia zda³a egzamin, okaza³a siê
odporna na dzia³anie warun-
ków atmosferycznych, nie
œciera siê, nie pyli, nie brudzi.
Hanse Grand jest materia³em
budowlanym sprowadzanym z
Niemiec przez jedn¹ ze szcze-
ciñskich firm, sk³ada siê przede
wszystkim z  ³upków wysoko-
górskich, specjalnie wi¹¿¹cego
¿wiru i kamienia naturalnego.

Do po³owy lipca br. w Benicach
na ulicy Rozdra¿ewskich na
¿elbetonowych s³upach zosta-
nie zamontowanych 9 lamp
oœwietleniowych. Przetarg na
wykonanie tego zadania wygra³
Zak³ad Elektryczny JANBUD Ja-
nusza Chmielarza z Rozdra¿ewa.

Rozstrzygniêto przetarg na wy-
druk czasopisma Informacje
Samorz¹dowe. Drukiem zajmie
siê Drukarnia Agora SA w Pile.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us³ugowe EPa w Kro-
toszynie  wygra³a przetarg na do-
stawê kruszywa betonowego na
remonty dróg gminnych o na-
wierzchni gruntowej. Umowa
obejmuje dostarczanie kruszywa
do koñca paŸdziernika 2007r.

K r ó t k o

Informujemy mieszkańców Krotoszy-
na, że trwają roboty drogowe związane z
przebudową ul. Ostrowskiej w Krotoszy-
nie. Dotyczą one odcinka ulicy od al. Po-
wstańców Wlkp. do posesji na Ostrowskiej
94, zlokalizowanej około 120 m za skrzy-
żowaniem z ul. Głowackiego. Według pla-
nu roboty te będą prowadzone do końca
sierpnia. Przedsiębiorstwo Drogowe
„Drogbud Ostrów” i Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych SA Lider, wykonawcy in-
westycji, przepraszają uczestników ruchu
za występujące utrudnienia i ograniczenia
w rejonie robót.                                                 (eliz)

Uwaga, roboty!

fot. Izabela Bartoœ

W czwartek 19 kwietnia odbył
się w krotoszyńskim kinie Przed-

wiośnie charytatywny koncert
Mietka Szcześniaka. Koncert zor-
ganizował Krotoszyński Klub
Amazonki.  Artysta zaprezento-
wał się w swoim starym i nowym
repertuarze. Koncert był również
okazją do promocji młodych talen-
tów. Obok Mietka Szcześniaka wy-
stąpiła wokalistka Iga Kałążna,
uczennica I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. H. Kołłątaja w Kroto-
szynie.

Finansowe wsparcie, które
udało się zebrać Amazonkom ze
sprzedaży biletów i licytacji obra-
zów wykonanych przez pod-
opiecznych Warsztatu Terapii Za-
jęciowej, zostanie przeznaczone
na około półroczne wynagrodze-
nie dla psychologa i rehabilitanta
dla kobiet po zabiegu mastekto-
mii. Zebrano 4 tys 143 zł.      (mag)

Koncert Mietka

za zezwolenia
do 31 maja 2007r.

ALKOHOLE
zap³aæ II ratê

W środę 11 kwietnia w Urzędzie Miej-
skim w Krotoszynie odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie odbudowy zabytko-
wej infrastruktury kolejowej wraz z bu-
dową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie
dawnej kolejki wąskotorowej Krotoszyn-
Pleszew.

W zorganizowanym przez  burmi-
strza Juliana Joksia spotkaniu uczest-
n i c z y l i   p rz e d s t a w i c i e l e  s t a r o s t w a
krotoszyńskiego, Miasta i  Gminy Ple-
szew,  Gminy  Rozdrażew,  krotoszyń-
skiego oddziału PTTK oraz CKI.  Cen-
t r u m  K o o r d y n a c y j n o - I n f o r m a c y j n e
przedstawiło propozycje f inansowania
pro jektu  z  uwzględnieniem środków

Œladami kolejki

unijnych.
W maju zostanie podpisane porozu-

mienie dotyczące wspólnej  real izacj i
zadania.  Do porozumienia przystąpią
Miasto i  Gmina Krotoszyn, Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie ,   Miasto  i
Gmina Pleszew,  Starostwo Powiatowe
w Pleszewie,  Gmina Rozdrażew oraz
Gmina Dobrzyca.

Po d p i s a n i e  p o r o z u m i e n i a  b ę d z i e
wstępem do konkretniejszych umów fi-
nansowych.

Na spotkaniu ustalono również, że
jeszcze w tym roku krotoszyński oddział
PTTK zorganizuje rajd rowerowy trasą
dawnej kolejki wąskotorowej.            (mm)

Debaty trwaj¹, œcie¿ka ju¿ wkrótce...

Obecnie prowadzone s¹ roboty na Stawnej
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Porêczenia dla firm
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Portrety w muzeum
Dyrekcja krotoszyñskiego muzeum zaprasza do koñca maja
na wystawê Prowincjonalny Portret Polski XVIII-XX w. ze
zbiorów Muzeum Okrêgowego Ziemi Kaliskiej.

Na ekspozycję składają się 24 obrazy z okresu od XVIII do I poł.
XX w. Jedną z cenniejszych prac jest malowidło pędzla impresjo-
nistki Olgi Boznańskiej Portret mężczyzny. Oprócz niego obejrzeć
można portrety sarmackie, mieszczańskie oraz malarstwo portre-
towe XX wieku. Obrazy są wyeksponowane tak, by oglądający mogli
zaobserwować zmiany, jakie następowały w  technice malarskiej
oraz w modzie na przestrzeni około 200 lat. Wystawa będzie czyn-
na do końca maja.                                                                           (mag)

Samorządowy Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Sp. z o.o,
którego jednym ze  strate-

gicznych udziałowców jest Miasto
i Gmina Krotoszyn, powstał w
2003 roku. Działalność SFPK Sp.
z o.o. polega na poręczeniu spła-
ty kredytów i pożyczek przedsię-
biorcom działającym na terenie po-
łudniowo-zachodniej Wielkopolski.
Podmiot gospodarczy starający się
o poręczenie musi spełnić następu-
jące warunki:
- w świetle obowiązujących przepi-
sów być mikroprzedsiębiorcą bądź
małym lub średnim przedsiębiorcą,
- prowadzić działalność zarejestro-
waną we właściwym organie reje-
strowym lub ewidencyjnym,
- posiadać zdolność kredytową, ro-
zumianą jako zdolność do spłaty
kredytu zaciągniętego w instytucji
finansującej w terminach określo-
nych w umowie kredytowej zawar-
tej z tą instytucją,
- nie należy do grupy zagrożo-
nych przedsiębiorców w rozumieniu
wytycznych wspólnotowych doty-
czących pomocy państwowej w celu
ratowania i restrukturyzacji za-
grożonych przedsiębiorstw.

Poręczeniem mogą być objęte
kredyty/pożyczki oferowane przez
instytucję finansową, przeznaczone
na finansowanie przedsięwzięć po-
dejmowanych w związku z działal-
nością gospodarczą prowadzoną
przez dane przedsiębiorstwo.

Obecnie kwota poręczenia na
rzecz jednego przedsiębiorcy i jed-
nostek powiązanych wynosi 250 000
zł i nie może przekroczyć 70% war-
tości poręczonego kredytu.
Wyniki Samorządowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:
od początku istnienia Fundusz

Potrzebujesz porêczenia po¿yczki dla firmy? Z³ó¿
wniosek do Samorz¹dowego Funduszu Porêczeñ
Kredytowych, który mo¿e porêczyæ jednemu przed-
siêborcy do 250 tys. z³.

Przedsiębiorcy z terenu
Miasta i Gminy Krotoszyn do 17
kwietnia 2007 roku skorzystali
z zabezpieczeń Funduszu na
łączną kwotę 2 mnl 301,4 zł.
Tylko w I kwartale br. z pomo-
cy Funduszu skorzystało 16
przedsiębiorców. Dla porów-
nania z Leszna – 13 osób, z Go-
stynia - 12, z Kościana - 9. Do-
tychczas przedsiębiorcom z te-
renu gminy Krotoszyn udzielo-
no 57 poręczeń na łączną kwo-
tę 2 mln 301,4 tys zł.

Porównując styczeń, luty,
marzec 2006 z analogicznym
okresem br. widzimy wyraźny
wzrost zainteresowania przed-
siębiorców poręczeniem.

Poręczeniem zainteresowa-
ne są różne firmy, wykresy ob-
razują strukturę tego zjawi-
ska.  Zarząd prowadził roz-
mowy z innymi gminami z po-
wiatu krotoszyńskiego, czego
efektem jest przystąpienie do
Funduszu nowych członków.
Są to: Zduny, które  objęły 50
udziałów wartości 50 tys. zł,
Kobylin - 40 udziałów warto-
ści 40 tys. zł, Sulmierzyce -
30 udziałów wartości 30 tys.
zł ,  w  Koźminie Wielkopol-
skim  20 tys. zł.  Informacje
d o t y c z ą c e  p o r ę c z e ń  można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie. Informacji udziela
Lucyna Bogdańska, pokój 46, tel.
062 722 74 81.             Aneta Karkosz

udzielił 317 poręczeń na łączną
kwotę 13 mln 50 tys zł. W roku 2006
roku było to 166 poręczeń na kwotę
7 mln 366,6 tys. zł, w roku 2007 - 82
poręczeń na kwotę 4 mln 436,5 tys.
zł. Tak dobre wyniki są rezultatem
dużego zapotrzebowania przedsię-

biorców z terenów objętych działal-
nością Funduszu oraz korzystnych
relacji z instytucjami finansowymi
spółpracującymi z Funduszem. Dy-
namikę poręczeń w poszczególnych
latach obrazują poniższe wykresy:

Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.
Rynek 6, 63-800 Gostyñ, tel./fax (065) 572-36-33

S¹d Rejonowy w Poznaniu XXII Wydzia³ Gospodarczy

KRS 0000147596

NIP: 696-17-26-132

kapita³ zak³adowy 2 235 000 PLN

e-mail: fundusz@gostyn.pl

www.fundusz.gostyn.pl

Wystawa zainteresowa³a szczególnie nauczycieli historii
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D ziałająca od  listopa-
da 2006r. na parte-
rze Krytej Pływalni

Wodnik  kręgielnia od sa-
mego początku cieszy się
dość dużym zainteresowa-
niem ze strony graczy spra-
gnionych wrażeń na torach
bowlingowych. Również sto-
ły  b i lardowe nie  świecą
pustkami. Najwięcej chęt-
nych pojawia się w niebie-
sko-pomarańczowym wnę-
trzu popołudniami. O fre-
kwencję nie trzeba się tak-
że martwić w weekendy. Jed-
nak chcąc pograć w kręgle w
tych godzinach, trzeba sobie
wcześniej zarezerwować tor,
bo  mało prawdopodobne
jest, żeby któryś z nich był
wolny. Luźniej jest w godzi-
nach dopołudniowych i
wczesnych popołudniowych.
Wtedy najczęściej z obu to-
rów korzystają grupy dzieci
i młodzieży. To również naj-
lepszy czas, żeby w spokoju
potrenować czy podszkolić
się w rzutach na torze.

Od początku grudnia
2006r.  do końca marca
2007r. na kręglach i bilar-
dzie kręgielnia zarobiła ok.
50 tys. zł. Każdego miesiąca
rozgrywanych jest przeszło
tysiąc gier w bilard, a wiel-

Kulaj do pindecka
Jacek Cierniewski, dyrektor Wodnika i jednoczeœnie krêgielni, jest zadowolony, ¿e w Krotoszynie znalaz³o siê tak wielu mi³oœników

bowlingu. - Cieszê siê, ¿e pomys³ z krêgielni¹ siê sprawdzi³, mamy coraz wiêcej klientów, niektórzy z nich to ju¿ stali bywalcy – mówi.
- Zreszt¹ nie ma siê czemu dziwiæ, to sport doœæ ³atwy i przyjemny, praktycznie dobra zabawa dla ka¿dego. Mo¿na mi³o spêdziæ czas z
przyjació³mi i przy okazji sprawdziæ swoje umiejêtnoœci i celnoœæ rzutu na torze.

biciele bowlingu spędzają tutaj
każdego miesiąca ok. 400 go-
dzin.

W kręgle należy grać w spe-
cjalnym obuwiu, którego pode-
szwa  wykonana jest z tworzy-
wa zapobiegającego poślizgo-
wi, chroniącego przed niespo-
dziewanym upadkiem, a tory
przed porysowaniem i znisz-

28 kwietnia br. w Krytej P³ywalni Wodnik odby³a siê III sa-
morz¹dowa konferencja metodyczna pt. Nauczyciel wycho-
wania fizycznego g³ównym promotorem szkolnej kultury fi-
zycznej.

Organizatorami spotkania był burmistrz Julian Jokś oraz Ze-
spół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Jordana w Kro-
toszynie. Oprócz licznie zgromadzonych nauczycieli wychowania
fizycznego w konferencji wzięli udział: zastępca burmistrza Ryszard
Czuszke, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki w
Urzędzie Marszałkowskim Tomasz Wiktor oraz wizytator oddzia-
łu Kuratorium Oświaty w Kaliszu Sławomir Wilak.

Pierwszy prelegent, prof. dr hab. Wiesław Osiński, rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, przedstawił wykład
pt. Nauczyciel wychowania fizycznego: dobór, przygotowanie

do zawodu, warsztat pracy i rola społeczna. Przedstawił w nim
zagadnienia z pedeutologii, dziedziny wiedzy, której przedmiotem
badań jest nauczyciel i proces jego samokształcenia. Mówił o wpły-
wach cech osobowości na proces kształcenia i wychowania oraz o
głównych celach społecznych wychowania fizycznego. Zaliczył do
nich promocję zdrowia i zdrowego trybu życia, prowadzanie zajęć
dla dzieci i młodzieży, budzenie aktywności fizycznej osób doro-
słych. Podkreślił rolę samorządów w tworzaniu warunków do roz-
woju kultury fizycznej i podnoszenia sprawności mieszkańców gmin.
Zbigniew Kurzawa, dyrektor Zespołu Szkół nr1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego
przygotował dane badawcze na temat liczby zatrudnionych nauczy-
cieli wychowania fizycznego w naszej gminie, ich formy zatrudnie-
nia, kwalifikacji, przydziału czynności, postulatów i uwag tyczą-
cych nauczania akademickiego i pracy w szkole. Podczas konfe-
rencji głos zabrał również podsekretarz stanu w Ministerstwie Spor-
tu Grzegorz Schreiber.                                                                     (mag)

Sportowcy o sporcie
Krêgielnia – cennik

Dzieñ Godziny 1 godzina (1tor)
Od poniedzia³ku 10.00 – 16.00 15,00 z³
do  czwartku 16.00 – 22.00 20,00 z³

pi¹tek 10.00-16.00 20,00 z³
16.00-22.00 25,00 z³

sobota, niedziela, 10.00 – 16.00 30,00 z³
œwiêta 16.00 - 22.00 35,00 z³

Rezerwacja torów – tel. 062-722-67-60

Zapraszamy
Kryta Pływalnia Wodnik zapra-
sza na kurs doskonalenia pływa-
nia. Kurs rozpocznie się w maju,
koszt całościowy 120 zł. Zajęcia
prowadzone są dwa razy w tygo-
dniu w godzinach popołudniowych
przez doświadczonego instrukto-
ra pływania. Pływalnia zaprasza
także do nowego na nowo solarium
stojącego Tancan 8000, które po-
siada płynną regulację nawiewu i
siły opalania. Cena: 5 zł za 5 mi-
nut.                                          (kpw)

czeniem. Takie buty można wypożyczyć na miejscu,
ale można również zagrać we własnym obuwiu
sportowym.

Gra składa się z dziesięciu rund, podczas jed-
nej rundy można wykonać maksymalnie dwa rzuty
kulą. Na początku każdej rundy gracz stara się
strącić wszystkie 10 kręgli, jeżeli rzut okazał się
skuteczny i cała strącona dziesiątka kręgli leży na
końcu toru (w pindecku), wówczas runda jest za-
kończona. Dodatkowy rzut przysługuje wtedy, kie-

dy nie wszystkie kręgle zostały przewrócone.
Kule bowlingowe są kolorowe i mają różny

ciężar. Trzeba sobie dopasować indywidualnie
ciężar, który nam odpowiada, pamiętając o tym,
że im kula jaśniejsza, tym lżejsza. Kulę chwy-
tamy, wsuwając dwa środkowe palce i kciuk w
otwory nawiercone na kuli. Przed rzutem nale-

ży pamiętać, aby nie przekroczyć linii rzu-
tu (linia faulu). Kiedy tak się stanie, kom-
puter nie zaliczy nam rzutu, informując o

popełnieniu faulu.
Monika Menzfeld-Czubak
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Dyrektor Jacek Cierniewski jest
zadowolony z krêgielni

Bez biletu z wodnych uroków
korzystają dzieci do lat 4 (poprzed-
nio do lat 3) oraz osoby, które
ukończyły 70 lat. Osoby niepełno-
sprawne z powiatu krotoszyń-
skiego mogą w wyznaczonych go-
dzinach korzystać z pływalni bez-
płatnie, poza nimi wchodzą na
bilet za 1,80 zł. Niepełnosprawni
spoza powiatu krotoszyńskiego
mają możliwość skorzystania z
biletu ulgowego wg cennika ogól-
nego. Nowością jest również 30-
godzinny karnet rodzinny.

Nowe zasady na WODNIKU

- Obecne podwyżki są mini-
malne, ceny biletów skoczyły o 30
i 40 groszy, to niewiele, zważyw-
szy na fakt, że ostatnią podwyż-
kę mieliśmy niemal 2 lata temu,
bo w lipcu 2005r. A przecież w
tym czasie kilkakrotnie wzra-
stały opłaty za media – mówi
Jacek Cierniewski, dyrektor
Wodnika.

Dyrektor Cierniewski nie za-
uważył, żeby podwyżka miała
wpływ na liczbę odwiedzających
Wodnik. Kryta pływalnia była

czynna przez cały weekend ma-
jowy i cieszyła się w tym czasie
dużym zainteresowaniem. –
Można było się spodziewać
garstki osób z uwagi na to, że jest
to czas wykorzystywany na rodzin-
ne wyjazdy – mówi - tymczasem od
1 do 4 maja Wodnik odwiedziło
2352 klientów.                               (mm)

Pe³en cennik p³ywalni dostêpny na
stronie Krytej P³ywalni Wodnik http://
www.kpwodnik.com.pl/cennik/cen-

nik.htm

Od 1 maja br. na Krytej P³ywalni Wodnik obowi¹zuje nowy cennik. Zmieni³y siê te¿ zasady wejœæ
bezp³atnych.
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19 kwietnia wiosna zawitała
do Krotoszyńskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Gośćmi spotkania ph.
Wiosna w lesie była ponad stu-
osobowa  grupa uczniów klas
piatych Szkoły Podstawowej nr 4.
O zmianach, jakie zachodzą w
tym czasie w terenie, mówili
przedstawiciele Nadleśnictwa
Krotoszyn: zastępca nadleśni-
czego Stanisław Zaradny oraz
Marek Kałużny, specjalista służ-
by leśnej. Leśnicy zaprezentowa-
li i omówili egzemplarze wielu ga-
tunków roślin typowych dla na-
szych lasów, dzięki czemu młodzież
mogła poznać warunki ich rozwo-
ju oraz przyjrzeć się im z bliska. Fa-
chowcy przedstawili też zwyczaje
zwierząt leśnych oraz gatunki pod-
legające całkowitej ochronie.
Uczniowie usłyszeli o wielu tajem-
nicach lasu oraz o zasadach obo-
wiązujących osoby korzystające z
leśnych skarbów.

Spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa książek o lesie,  zwierzę-
tach i roślinach z księgozbio-
ru biblioteki. Przedstawicie-

Wiosenne spotkanie

le  Nadleśnictwa Krotoszyn
zachęcili uczniów do odwie-
dzania naszych terenów le-
śnych.                                            (eliz)

Krzysztof Gogolewski, uczeń I
LO im. H. Kołłątaja, został fina-
listą tegorocznej XIV Ogólnopol-
skiej Olimpiady Informatycznej.
Krzysztof znalazł się w gronie
najlepszych młodych informaty-
ków w Polsce.

Olimpiada Informatyczna
jest trzystopniowym ogólnopol-
skim konkursem indywidual-
nym o charakterze programi-
styczno-algorytmicznym. Zo-

stała ona powołana w 1993 roku
przez Instytut Informatyki Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Jed-
nym z celów Olimpiady jest wy-
łonienie reprezentacji Polski na
Międzynarodową Olimpiadę In-
formatyczną (IOI) i inne mię-
dzynarodowe konkursy infor-
matyczne (CEOI - Olimpiadę In-
formatyczną Krajów Europy
Środkowej i BOI - Bałtycką Olim-
piadę Informatyczną). Wszyscy

uczestnicy zawodów finałowych
Olimpiady uzyskują zwolnienie z
matury z Informatyki i wolny
wstęp na wybrane uczelnie wy-
ższe.Corocznie czterech najlep-
szych zawodników danej Olimpia-
dy Informatycznej stanowi repre-
zentację Polski na Międzynaro-
dową Olimpiadę Informatyczną,
gdzie Polska od lat odnosi poważ-
ne sukcesy. Strona olimpiady:
http://www.oi.edu.pl

Licealista w finale

Agnieszka, skromna, sympatyczna dziewczyna z naszego gim-
nazjum, zaskakuje nas swoją inteligencją, wiedzą i talentem. Od
drugiej klasy odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych i spor-
towych.

Najwiêksze osiagniêcia Agnieszki w klasie II
1.Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycz-
nego, styczeń 2006, op. Katarzyna Nabzdyk.
2. Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Nie-
mieckiego, luty 2006, op. Beata Wiatrak.
3. Wyróżnienie w XIII Konkursie „Złota Żaba” – matematyka, kwie-
cień 2006, opiekunka Elżbieta Drzewiecka.
4. Uczestnik  II Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej, maj
2006, op. Alicja Chuda.

Sukcesy w klasie III
1.III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, luty
2007, op. Beata Wiatrak.
2.I miejsce w XIV Konkursie „Złota Żaba” – matematyka, marzec
2007, op. Elżbieta Drzewiecka.
3.VIII miejsce w XIV Konkursie „Złota Żaba” - literatura i język
polski, marzec 2007, op. Katarzyna Nabzdyk.
4.Laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki, marzec 2007, op.
Zofia Madajczyk.
5.Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Geografii, marzec 2007,
op. Małgorzata Sufryd.

Agnieszka jest również doskonałą sportsmenką, odnosi wiele
sukcesów w zawodach pływackich. Reprezentuje szkołę w różnych
dziedzinach i jest naszą chlubą.                                                     (gim)

Superg³owa
Mamy w naszych szko³ach uczniów i uczennice, którzy mog¹
byæ wzorem dla innych. Dobrze siê ucz¹, uczynni, skrom-
ni... Pewnie i do Twojej szko³y chodz¹ tacy, wiêc pochwal
siê swoimi kolegami i kole¿ankami. Przedstawiamy Agniesz-
kê Nowaczyñsk¹, uczennicê klasy III Gimnazjum nr 2 w Kro-
toszynie.

26 kwietnia w dwudziestą
rocznicę jego śmierci Muzeum
Regionalne zorganizowało spo-
tkanie, na którym przypomniana
została sylwetka
wybitnego na-
uczyciela. Prof.
Stanisław Dylak
z Uniwersytetu
im. Adama Mic-
kiewicza, nie-
gdyś jego uczeń
- zaproszony na
spotkanie przez
kustosz Helenę
Kasperską -
przygotował na
tę okazję prelek-
cję pt. Etos

współczesnego

nauczycie la

doby postmo-

dernizmu. Jak

mieści się w tej

przestrzeni prof. Hieronim

Ławniczak? Mówił w niej o no-
woczesnym nauczaniu i o sztu-
ce mobilizowania młodych ludzi
do nauki. Porównywał tę wiedzę
z tym, jak pracował ze swoimi
uczniami jego krotoszyński wy-

O etosie nauczyciela
By³ pedagogiem, wychowawc¹ m³odzie¿y, regionalist¹, za³o¿ycielem krotoszyñskiego muzeum, które obecnie nosi jego imiê - Muzeum

Regionalne im.  Hieronima £awniczaka.

chowawca, który wykorzystywał
każdą okazję do poszerzania hory-
zontów podopiecznych. Zmuszał
ich do myślenia, rzucając czasami

tylko jedno pyta-
nie, jak np. takie:
Stasiu, a co ty byś
zrobił w czasie
powstania? - No
właśnie, co ja
bym robił pod-
czas powstania?
Jak bym się za-
chował ? - wspo-
minał głośno
prof. Dylak. Hero-
nim Ławniczak
był drużynowym
Szarych Szere-
gów i nauczycie-
lem tajnego na-
uczania podczas
okupacji hitle-
rowskiej.

Swoimi ciepłymi wspomnieniami
na temat Hieronima Ławniczaka
podzielili się także inni jego ucznio-
wie obecni na spotkaniu, niektórzy
przyjechali na to spotkanie z dale-
ka. W zdumienie wprawił obecnych
były dyrektor szkoły w Benicach

Jan Grząka, który zjawił się tego
dnia w muzeum w mundurku har-
cerskim sprzed wielu lat. Był to ten
sam ubiór, w którym chodził przed
laty na rajdy z prof. Ławniczkiem.

Atrakcją spotkania był występ
zespołu folkorystycznego Kroto-

szanie działającego pod kierun-
kiem Arletty i Grzegorza Polań-
skich. Potem był czas na rozmo-

wy indywidualne, wspomnie-
nia w grupach i oglądanie
zdjęć i dokumentów wyekspo-
nowanych w korytarzu muze-
alnym.                                          (eliz)

Wyk³ad profesora zainteresowa³ wielu dawnych uczniów Hieronima £awniczaka

Leœnicy zaprezentowali roœliny naszych lasów
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prof.  Stanis³aw Dylak
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Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-Amery-
kańskie zaprasza do Letniej Szkółki Języka An-
gielskiego.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i
młodzież z USA we współpracy z nauczycielami i
studentami Krotoszyna. Kurs odbędzie się w
dniach od 2 do 26 lipca w Gimnazjum nr 4 w Kro-

Angielski latem

Z arząd ZMP spotyka się
raz w miesiącu w mia-
stach członkowskich,

przeznaczając posiedzenia na
opiniowanie projektów aktów
prawnych dotyczących spraw
ważnych dla miast. Ponieważ
burmistrz  Jul ian Jokś jest
członkiem Zarządu, dlatego
spotkanie odbyło się tym ra-
zem w Krotoszynie.

W skład 21-osobowego Za-
rządu wchodzą ponadto prezy-
denci Poznania, Konina, Sopo-
tu, Częstochowy, Płocka, Ino-
wrocławia, Tarnobrzega, Za-
brza, Koszalina, Jeleniej Góry,
Dąbrowy Górniczej, Ostrowca
Świętokrzyskiego Świnoujścia;
burmistrzowie Wieruszowa,
Oleśnicy, Augustowa, Gołdapi,
przewodniczący rad miejskich
Mielca i Gdyni oraz radny War-
szawy.

W czasie pobytu w Kroto-
szynie przedyskutowano pro-
jekty dotyczące zmiany ustawy
o samorządzie gminnym, o pomo-
cy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i sieci szpitali, o zmia-
nie ustawy o opłacie skarbowej.

Prezydenci w Krotoszynie
13 kwietnia odby³o

siê w Krotoszynie
pierwsze posiedzenie
nowo wybranego
Zarz¹du Zwi¹zku Miast
Polskich.

Rozpatrzono również sprawy do-
tyczące funkcjonowania Związku.

Posiedzenie poprzedziła konfe-
rencja zdominowana sprawami
oświaty. Goście podzielili się wiedzą
uzyskaną podczas rozmów z mini-

sterstwem edukacji na temat za-
rządzania oświatą i systemu wy-
nagradzania nauczycieli. Po-
r u s z a n o  t a k ż e  t e m a t y kę
f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą -
dów.                                         (mm)

toszynie. Zajęcia będą prowadzone w grupach o
różnym stopniu zaawansowania przez 4 dni w ty-
godniu tj. od poniedziałku do czwartku. Ilość miejsc
ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Wi-
śniewska, tel. 660 747 167, oraz Jan Pluta, tel. 605
442 754.                                                                  (kspa)

Zwi¹zek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorz¹-
dowa, która reprezentuje interesy du¿ych i ma³ych miast, wspiera sa-
morz¹dnoœæ lokaln¹ i decentralizacjê, d¹¿y do gospodarczego i kultu-
ralnego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing
legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianê doœwiadczeñ, promocjê
miast, wspó³pracê zagraniczn¹ oraz dzia³alnoœæ informacyjn¹ i wydaw-
nicz¹.

Zwi¹zek Miast Polskich istnieje od 1917 roku i ju¿ w okresie miê-
dzywojennym móg³ poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami. Po II wojnie
œwiatowej dzia³alnoœæ ZMP zosta³a uniemo¿liwiona. W pierwszych po
wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawi³a siê ini-
cjatywa odtworzenia Zwi¹zku. W ci¹gu kilku miesiêcy blisko 60 miast
podjê³o uchwa³ê o przyst¹pieniu do Zwi¹zku i w styczniu 1991 roku
odby³ siê w Poznaniu – statutowej siedzibie Zwi¹zku – jego Kongres
Restytucyjny. Obecnie do Zwi¹zku nale¿y 308 miast, mieszka w nich
ponad 74% miejskiej ludnoœci kraju.

Przygotowane przez Zarz¹d czy komisje problemowe ZMP stano-
wiska i projekty zmian ustaw dotycz¹cych samorz¹du s¹ przedstawia-
ne Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego i jej zespo³om
roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom.
Zwi¹zek wspiera miasta, które wystêpuj¹ do Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawach niekorzystnych dla nich rozwi¹zañ prawnych. Zwraca
siê tak¿e do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy
prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje us³ugi publiczne za
poœrednictwem Systemu Analiz Samorz¹dowych, który pomaga mia-
stom w codziennym zarz¹dzaniu. Wymiana doœwiadczeñ obejmuje pre-
zentowanie i popularyzacjê dobrych praktyk z miast oraz przygotowa-
nie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. ZMP organi-
zuje wspóln¹ powierzchniê wystawiennicz¹ dla miast na targach pol-
skich i zagranicznych, wydaje i rozpowszechnia publikacje Projekty in-
westycyjne miast polskich zawieraj¹ce oferty gospodarcze samorz¹-
dów miejskich z ponad 150 miast. Zwi¹zek reprezentuje interesy miast
cz³onkowskich w organizacjach europejskich, takich jak: Rada Gmin i
Regionów Europy (CEMR), Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych
CLRAE czy Komitet Regionów. Jest cz³onkiem COPPEM – Komitetu Sta-
³ego ds. Wspó³pracy w Regionie Basenu Morza Œródziemnego.

Krotoszyn przyst¹pi³ do Zwi¹zku Miast Polskich w 1994 roku. Wiel-
kopolskê reprezentuje w nim 46 miast: Chodzie¿, D¹bie, Dolsk, Gnie-
zno, Gostyñ, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Kalisz, Kêpno, Kleczew, Ko³o,
Konin, Koœcian, KoŸmin Wlkp., Kórnik, Krotoszyn, Ksi¹¿ Wlkp., Lesz-
no, Nowy Tomyœl, Oborniki, Odolanów, Ostroróg, Ostrów Wlkp., Ostrze-
szów, Pi³a, Pleszew, Poniec, Poznañ, Puszczykowo, Rawicz, Rydzyna,
Sieraków, Sulmierzyce, Swarzêdz, Szamotu³y, Œlesin, Œrem, Trzcianka,
Turek, W¹growiec, Wolsztyn, Wrzeœnia, Wyrzysk, Zduny, Z³otów, ¯er-
ków.                                                                                                   (zmp)
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Posiedzenie zarz¹du odby³o siê  w zajeŸdzie Pod Szyszkami

Uczestnicy spotkania z uwag¹ s³uchali wyst¹pienia prezydenta Poznania
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W XIXw. nast¹pi³ na ziemiach pol-
skich szybki rozwój przemys³u, zwi¹-
zany z rozbudow¹ miast. Wiêksze sku-
piska ludnoœci i zagêszczenie zabudo-
wañ powodowa³y, ¿e zaczê³y powsta-
waæ towarzystwa przeciwpo¿arowe.
Walka z ¿ywio³em wymaga³a spraw-
niejszej akcji, ju¿ nie wystarcza³y daw-
ne œrodki przeciwpo¿arowe ogranicza-
j¹ce siê do prymitywnego sprzêtu po-
siadanego przez rzemios³o. St¹d te¿
wyp³ynê³a koniecznoœæ ujednolicenia
organizacyjnego stra¿y po¿arnych.

Murarze do bosaków
W 1863 roku za³o¿ony zosta³ pro-

wincjonalny œl¹sko-poznañski Zwi¹zek
Towarzystw Po¿arnych i Ratunko-
wych, do którego nale¿a³y stra¿e z ca-
³ej prowincji poznañskiej, tworz¹c
okrêg od 1867 r. Za³o¿enie zwi¹zku
wp³ynê³o na rozwój towarzystw prze-
ciwpo¿arowych na naszym terenie. Po
wielkim po¿arze w 1774 r. w Kroto-
szynie rajcy i ³awnicy miejscy na³o¿yli
na poszczególne cechy ró¿ne obowi¹z-
ki. Nie by³o to przypadkowe, rzemieœl-
nicy stanowili przewa¿aj¹c¹ czêœæ
mieszczañstwa i przede wszystkim oni
w³aœnie posiadali sprzêt i narzêdzia nie-
zbêdne do wykonania rzemios³a a jed-
noczeœnie nadaj¹ce siê do gaszenia
ognia.

Wyznaczono do wo¿enia wody:
s³odowników i piekarzy; do bosaków i
drabin: murarzy, cieœli, rybaków i ko-
wali; do siekier: stolarzy, ko³odziejów i
stelmachów; do kub³ów: z³otników, ku-
œnierzy, krawców, balwierzy, szewców,
rymarzy, siodlarzy i innych. W ten spo-
sób na terenie Krotoszyna zaczêto or-
ganizowaæ cechy do walki z po¿ara-
mi, a ich cechmistrzów nak³aniaæ do
przegl¹du kominów i narzêdzi co dwie
niedziele. Z czasem cechy przekszta³-
ci³y siê w dru¿yny, które mia³y za za-
danie niesienie pomocy przy gaszeniu
po¿arów. W roku 1863 zorganizowa-
ne dru¿yny przeciwpo¿arowe mia³y ju¿
najpotrzebniejszy sprzêt.

400 talarów na organizacjê
Do reorganizacji istniej¹cych dru-

¿yn i oraz utworzenia stra¿y po¿arnej
Rada Miejska w Krotoszynie przyst¹-
pi³a w roku 1872. Kosztem 400 tala-
rów zorganizowano stra¿, zakupuj¹c
wóz drabinkowy, jednolite mundury,
topory, he³my oraz wybudowano wspi-
nalniê przy ul. Rawickiej na wzór ist-
niej¹cej stra¿y w Poznaniu. Pierwszym
komendantem stra¿y po¿arnej w Kro-
toszynie zosta³ mistrz œlusarski Juliusz
Muller. Przyznano mu roczne wyna-
grodzenie w wysokoœci 25 talarów za
co ten by³ zobowi¹zany naprawiaæ,
konserwowaæ i kupowaæ sprzêt po¿ar-
niczy. W 1892 r. utworzono w Lesznie
podokr¹g stra¿y po¿arnej, do którego
przyst¹pili krotoszyñscy po¿arnicy,
którzy byli wówczas co do starszeñ-
stwa i organizacji na czwartym miej-
scu, po Poznaniu, Wschowie i Lesz-
nie.

Pierwsze mechaniczne
W 1895 r. zakupiono pierwsz¹

drabinê mechaniczn¹, dwuko³ow¹,

Jak to z nasz¹ stra¿¹ by³o...
Postêpuj¹ca w wiekach wczeœniejszych rozbudowa miast i osiedli poci¹ga³a za

sob¹ coraz czêœciej wielkie po¿ary. Ogieñ zagra¿a³ nie tylko w³asnoœci materialnej,
ale i ¿yciu mieszkañców. S³omiane strzechy by³y przyczyn¹ wielkich po¿arów, które
trawi³y ca³e miasta.

d³ugoœci 14 m. W tym czasie krotoszyñ-
ska stra¿ liczy 60 cz³onków czynnych,
2 honorowych i oko³o 100 popieraj¹cych.
Sprzêt stra¿acki sk³ada³ siê z 4 sikawek,
200 metrów wê¿a, 5 hakówek, 4 drabin
przystawnych, 1 drabiny mechanicznej,
2 wozów rekwizytowych, 6 kufrów,
1 p³ótna ratowniczego i 1 koszyka ra-
tunkowego.

W 1902 roku za naczelnictwa bu-
downiczego miejskiego Raucha zbudo-
wano kosztem 503 marek now¹ wspi-
nalniê przy ul. KoŸmiñskiej oraz remizê
stra¿y po¿arnej.

W 1905 roku za³o¿ono w Krotoszy-
nie wodoci¹gi, co wywo³a³o koniecznoœæ
dostosowania sprzêtu do nowych wa-
runków. Wybudowano 4 naziemne i 102
podziemne hydranty. Zakupiono drug¹
drabinê mechaniczn¹, czteroko³ow¹, o
d³ugoœci 18 m i wóz hydrantowy z po-
mieszczeniem dla hydrantów, wê¿y,
pr¹dnic, p³ótna ratowniczego i przyrz¹-
dów sanitarnych. Na B³oniu postawiono
przy szkole szopê dla znajduj¹cej siê tam
sikawki. W 1907 zakupiono aparat tle-
nowy.

Czerwony kur p³onie
NajgroŸniejszy po¿ar wybuch³ w

roku 1878 przy ul. Zdunowskiej nad
warsztatem stolarskim Glatzla, w którym
trzech czeladników straci³o ¿ycie w p³o-
mieniach. Ogieñ z szalon¹ szybkoœci¹
przeniós³ siê na stoj¹cy obok spichlerz a
stamt¹d na dalsze budynki mieszkalne
a¿ do ul.Garncarskiej, pod dom Ziêtkie-
wicza. Pastw¹ p³omieni pad³y 23 domy
mieszkalne i 3 spichlerze.

W 1897 roku wybuch³ po¿ar na tar-
taku przy ul. Zdunowskiej. W 1903 ogieñ
w czerwonych koszarach strawi³ ca³y
front strychu od ul. Wolnoœci. W po¿a-
rze tym - niebezpiecznym z powodu znaj-
duj¹cej siê na terenie amunicji - wyró¿-
nili siê druh W³adys³aw Kalak oraz na-
czelnik Wawrzyniec Chmielewski.

Po I wojnie œwiatowej w sk³ad Za-
rz¹du OSP Krotoszyn weszli: Reinhold
Czech, naczelnik; Wawrzyniec Chmie-
lewski, zast. naczelnika; Mieczys³aw Koñ-
czak - ogniomistrz, Franciszek Talarczyk
- gospodarz, plutonowi: Kalak, Roma-
nowski, Pflantz, zast. Plutonowych: Ka-
czyñski i Paluszkiewicz. 2 lipca 1922 roku
urz¹dzono obchody 50-lecia istnienia
strazy i wrêczenia nowego sztandaru
ufundowanego przez druha Mariusza
Hemnlera.

W 1922 r wybuch³ koszar bia³ych
przy ul. Wolnoœci i cegielni Robiñskie-
go, gdzie krotoszyñskich stra¿aków
wspomagali koledzy z Zdun.

 W1927 roku gaszono po¿ar maga-
zynu wêglowego Dubasa, a w 1928 tar-
taku Furmana. Krotoszyñscy stra¿acy ga-
sili równie¿ po¿ary poza miastem, naj-
wiêksze z nich by³y w Baszkowie, Osu-
szy, Lutogniewie, Kobiernie, Biadkach,
Wronowie, Kromolicach. W latach miê-
dzywojnia krotoszyñska stra¿ bra³a udzia³
w nastêpuj¹cych wiêkszych po¿arach:
u Pflantza na Rynku, w Fabryce Cykorii i
Kawy S³odowej u Staniszewskiego, w
stolarni Gulczyñskiego przy Farnej, w pie-
karni Kmiecika przy Kaliskiej, w po¿arze
m³yna w Kobylinie, w maj¹tku w Wole-
nicach i innych drobniejszych. Swoje bo-

jowe przygotowanie nasi stra¿acy testo-
wali te¿ w wielkim po¿arze Dzielic w 1949
r. oraz w roku 1992 w KuŸni Raciborskiej.

W czasach II RP
W 1927 r. krotoszyñska stra¿ zdoby³a

I nagrodê wojewódzk¹ i III krajow¹ na za-
wodach w Poznaniu. W 1929 r. uzyska³a
wyró¿nienie w zawodach zorganizowa-
nych w Poznaniu z okazji Powszechnej
Wystawy Krajowej.

12 lipca 1932 roku uroczyœcie obcho-
dzono 60-lecie istnienia stra¿y po¿arnej. Z
tej okazji na dziedziñcu Seminarium Na-
uczycielskiego urzadzono zawody, w któ-
rych wziê³y udzia³ stra¿acy z Jarocina,
Ostrowa, KoŸmina, Pogorzeli, Odolanowa,
Kobylina, Zdun oraz 19 okolicznych wio-
sek.

W 1934 roku przyjêto statut
wzorcowy, utworzono nowy zarz¹d
i rozpoczê³y siê systematyczne
szkolenia i æwiczenia. Przebudowa-
no remizê stra¿ack¹.

Dziêki staraniom ówczesnej
rady miejskiej zakupiono autopogo-
towie z motopomp¹ i kompletnym
wyposa¿eniem oraz kompletne
umundurowanie, he³my, pasy bo-
jowe oraz potrzebny sprzêt przeciw-
po¿arowy.

Lata tu¿powojenne
W chwili wybuchu II wojny œwiato-

wej stra¿ po¿arna wraz ze sprzêtem zmo-
toryzowanym zosta³a przekazana 19. Pu³-
kowi Lotniczemu Wojska Polskiego. Oku-
pant wcieli³ cz³onków OSP w szeregi nie-
mieckiej stra¿y po¿arnej. Po ust¹pieniu
Niemców na polecenie konspiracyjnego
burmistrza Bardoñskiego polscy stra¿acy
zabezpieczyli sprzêt, co pozwoli³o na re-
aktywacjê stra¿y. Dziêki pomocy ówcze-
snego burmistrza Stefana Zawiei tego sa-
mego roku zakupiono samochód dru¿y-
nowy marki Tatra.
W 1947 r. w zwi¹zku z 75-leciem OSP
Miejska Rada Narodowa w Krotoszynie
zakupi³a stra¿akom nowy samochód.
Wkrótce utworzono przy stra¿y zespó³ te-
atralny, którym kierowa³ Franciszek P³ó-
ciennik. W 1948 wystawiono sztukê Stra-
¿acy, a zysk z przedstawienia przeznaczo-
no na zakup ksi¹¿ek do biblioteki stra¿ac-
kiej

Reaktywacja zwi¹zku
W paŸdzierniku 1949 r. rozwi¹zano

Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnej rozwi¹zano, a
ochrona przeciwpo¿arowa kraju przesz³a
w rêce powo³anych wtedy komend stra¿y
po¿arnej. Rozwi¹zanie Zwi¹zku by³o rów-
noznaczne z zawieszeniem dzia³alnoœci sa-
morz¹du w OSP. Pierwszym komendan-
tem by³ Józef Snela, po nim - Hipolit M³y-
narz.

Rozwi¹zanie Zwi¹zku OSP nie by³o do-
brym posuniêciem, dlatego w 1956r. na
Krajowym ZjeŸdzie Delegatów OSP w War-
szawie reaktywowano go. w dniu 31 lip-
ca 1957 roku w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Krotoszynie powo³a-
no Tymczasowy Zarz¹d Oddzia³u Powia-
towego, 1 grudnia natomiast regularny Za-
rz¹d. W 1958 r. uszyto mundury dla
wszystkich stra¿aków oraz zorganizowa-
no dru¿ynê m³odzie¿ow¹. Rok 1959 nale-
¿y do okresu, w którym krotoszyñska stra¿

umacnia siê liczebnie i finansowo, dys-
ponuj¹c powa¿nymi kwotami, kupuje
sprzêt, umundurowanie, urz¹dza te¿ spo-
tkania towarzyskie. Podczas uroczysto-
œci, np. Tygodnia Stra¿y Po¿arnej, mo¿-
na ogl¹daæ pokazy stra¿ackie. Dobra
wspó³praca z Powiatow¹ Komend¹ Stra-
¿y Po¿arnej pozwoli³a na dosprzêtowie-
nie stra¿y. W tym czasie prezes Zarz¹du
Powiatowego Zwiazku OSP w Krotoszy-
nie Eugeniusz Leszczyñski na I Walnym
ZjeŸdzie Zwi¹zku OSP w Warszawie zo-
staje wybrany cz³onkiem Zarz¹du G³ów-
nego.

Nowe wozy, stra¿nica, mundury...
Na pocz¹tku lat 60. stra¿ otrzymuje

nowy samochód bojowy, a Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej buduje
now¹ stra¿nicê przy ul. Mickiewicza.

Stra¿acy uczestnicz¹ w zjazdach, za-
wodach, szkoleniach, organizuj¹ pokazy.
Uzupe³niony, dobrze utrzymany sprzet
mechaniczny, jak i wysoka sprawnoœæ
stra¿aków przynosz¹ zaszczytne wyró¿-
nienia w zawodach i pokazach. Przepro-
wadzanie natychmiastowych i skutecz-
nych akcji w walce z po¿arami i w bli¿szej
i dalszej okolicy sprawi³o, ¿e stra¿ kroto-
szyñska zyska³a miano jednej z najlep-

szych. W dowód uznania Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodo-
wej ufundowa³o nowy sztandar,
który wrêczono 2 maja 1962 roku
podczas hucznie obchodzonego
jubileuszu 90-lecia stra¿y.
Lata 1962-1964 przynosz¹ dalsz¹
pracê nad umacnianiem stra¿ac-

kich szeregów poprzez tworzenie dru-
¿yn m³odzie¿owych mêskich i ¿eñskich,
dalsze zaopatrzenie w sprzet i nowo-
czesne wozy.

Ka¿dego roku krotoszyñska stra¿
organizowa³a wycieczki do lasu dla
cz³onków i ich rodzin, urz¹dzano za-
wody pr¹dopi³ki z udzia³em stra¿y z
Ostrowa Wlkp. i Zdun, zabawy przy
stra¿nicy. Dobra opinia przyciaga do
krotoszyñskiej stra¿y ludzi  m³odych, z
których po kilku latach tworzy siê sek-
cjê bojow¹ i dru¿yny m³odzie¿owe.
Rok 1969 by³ znamienny dla naszych
stra¿aków. 12 paŸdziernika na zawo-
dach wojewódzkich zajêli oni III miej-
sce. Tego samego roku wziêli w ga-
szeniu po¿arów w Bestwinie, Orli oraz
w æwiczeniach leœnych wspólnie ze
stra¿¹ leœn¹. Dziêki Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Krotoszynie stra¿
by³a w tym czasie dobrze wyposa¿ona
i umundurowana. Sk³ada³o siê na to
pe³ne umundurowanie dwóch sekcji
bojowych oraz umundurowanie wyj-
œciowe dla 44 stra¿aków. Oprócz tego
stra¿ otrzyma³a dofinansowanie z Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej na
zakup pasów bojowych i mundurów.
Mundury æwiczebne i bojowe posiada³a
te¿ sekcja m³odzie¿owa.

W 1970 na zawodach wojewódz-
kich, w których uczestnicz¹ 24 jednost-
ki, krotoszyñscy stra¿acy zajêli III miej-
sce w æwiczeniach bojowych i II w OTK.

Obecny zarz¹d OSP Krotoszyn...
... dzia³a w sk³adzie: prezes Henryk P³u-
gowski, naczelnik Andrzej Gniazdow-
ski, zastêpca Janusz Grabczan, sekre-
tarz Romana Chuda, skarbnik Zdzis³aw
Chudy, gospodarz Andrzej Konieczny,
cz³onkowie Zenon Bielawny i Walde-
mar Florkowski.

(oprac. na podstawie

materia³ów OSP Krotoszyn)
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Dla pamięci młodych i potomnych, aby poświadczyć, że głęboko wie-
rzymy w moc sprawczą patrona św. Floriana - 12 maja 2007 r. na Małym
Rynku w Krotoszynie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowej figury,
by za wstawiennictwem swego patrona polecić wszystkich strażaków
Opatrzności Bożej, a także dla zachowania godności strażackiej, do-
robku i tradycji utrwalonej wysiłkiem licznych pokoleń poprzedników.

Z inicjatywą wymiany dotychczasowej figurki świętego, którą na
zbudowanym postumencie postawiono w 1991 r., wystąpił prezes Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP Edward Kozupa. Propozycja ta przez stra-
żaków przyjęta została entuzjastycznie. Doceniając zaangażowanie i
zasługi strażaków, burmistrz Krotoszyna Julian Jokś na wniosek pre-
zesa Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP Jerzego Kalaka,
postanowił sfinansować zakup figury większej, a ponadto przychylił się
do propozycji obłożenia postumentu płytami granitowymi i wykonania
napisu. Przy tej okazji dokonano modernizacji otoczenia pomnika. Za-
równo postument, jak i otoczenie wykonano w oparciu o projekt spo-
rządzony nieodpłatnie przez architekta Wiesława Świcę. Wykonawca-
mi byli:
- postaci św. Floriana - p. Stanisław Kuszla z Nysy,
- obłożenia postumentu płytami granitowymi - p. Hieronim Kostka z
Cieszkowa,
- prac brukarskich wokół postumentu - Gembiak & Mikstacki z Kroto-
szyna,
- zieleni - firma Marszałek z Krotoszyna.

Strażacy dziękują Samorządowi Krotoszyna oraz burmistrzowi Ju-
lianowi Joksiowi za przychylny stosunek do propozycji odbudowy coko-
łu i zmiany figury oraz za okazaną pomoc finansową.
Odsłonięcia figury dokonał burmistrz Krotoszyna Julian Jokś w towa-
rzystwie starosty krotoszyńskiego Leszka Kulki i komendanta powia-
towego PSP st. kpt. Mariusza Przybyła.

Poświęcenia dokonali proboszcz parafii św. św. ap. Piotra i Pawła
ks. Leon Spaleniak w towarzystwie proboszczów:
- ks. Kazimierza Ciszewicza z parafii pw. św. Jana Chrzciciela,
- ks. Sylwestra Stempinia z parafii pw. św. Andrzeja Boboli
- ks. Andrzeja Szymankiewicza z parafii pw. św. Marii Magdaleny
- ks. Ryszarda Dziamskiego z parafii pw. św. Wojciecha w Kobiernie..
Figurę na poczesnym miejscu w środku miasta postanowiono umieścić
w czasie, kiedy funkcje w straży i samorządzie pełnili:
- Waldemar Pawlak - prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warsza-
wie
- Marek Kubiak - komendanta Głównego PSP w Warszawie
- Stefan Mikołajczyk - prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Poznaniu

- Mirosław Gugała - wlkp. komendanta wojewódz-
kiego w Poznaniu

- Edward Kozupa - prezesa Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie
- Mariusz Przybył - komendanta powiato-
wego PSP w Krotoszynie
- Jerzy Kalak - prezesa Zarządu Oddzia-
łu MG ZOSP RP w Krotoszynie
- Janusz Kalak - komendanta Ochrony
Przeciwpożarowej w Krotoszynie
- Leszek Kulka - starosty krotoszyń-
skiego
- Stanisław Szczotka - przewodniczą-
cego Rady Powiatu
- Julian Jokś - burmistrza Krotoszy-
na
- Zofia Jamka - przewodniczącej

Rady Miejskiej
- Henryk Pługowski - prezesa Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Dniem, w którym odsłonięto i poświę-
cono figurę, była sobota, ciepły

majowy dzień, godz. 14.30,
niebo było zachmurzone
a temperatura wynosiła
17°C. Wtedy to w obecno-
ści pocztów sztandaro-

wych i wielu strażaków niniej-
szy akt odczytano i wykonany
w dwóch egzemplarzach, jeden
pozostawiono w aktach straży,
a drugi oddano pod opiekę św.
Floriana, zachowując go we
wnętrzu figury jako pamiątkę
dla tych, którzy po nas św. Flo-
rianowi służyć będą.

12 maja

Anno Domini 2007

Jednostki OSP, poczty sztan-
darowe z Krotoszyna i okoli-
cy, delegacje władz zgroma-

dziły się o 14.00 przy budynku Pań-
stwowej Straży Pożarnej na ul.
Mickiewicza, po czym uroczyście
przemaszerowano na Mały Rynek.
Nową figurę św. Floriana, patrona
strażaków, odsłonili tam komen-
dant powiatowy Państowej Straży
Pożarnej Mariusz Przybył, bur-
mistrz Julian Jokś i wicestarosta
Krzysztof Kaczmarek. Ks. dziekan

Œwiêto z mundurem
12 maja Krotoszyn œwiêtowa³ gminny i powiatowy Dzieñ Stra¿aka oraz 135-

lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Krotoszyn I.

Leon Spaleniak poświęcił pomnik.
Druh Karol Kaj przeczytał akt
erekcyjny, którego jeden egzem-
plarz został wmurowany w postu-
ment figury.

Po przejściu na Rynek odbył
się przegląd pododdziałów. Zebra-
nych powitał Edward Kozupa,
prezes Zarządu Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wyróżniającym się strażakom
wręczono odznaczenia i dyplomy.
Strażacki jubileusz był też

okazją do oficjanego przekaza-
nia i poświęcenia nowego sprzę-
tu zakupionego dzięki pomocy
samorządów.
Druhna Anna Chuda przedstawi-
ła w skrócie historię jednostki
OSP Krotoszyn I. Urodzony w
Krotoszynie Herbert Rauchut,
wieloletni strażak w niemieckim
Flechtingen, z zawodu kamie-
niarz, podarował krotoszyńskim
strażakom z okazji jubileuszu pa-
miątkową tablicę.                         (eliz)

N a j -
wyższym wy-
różnieniem związko-
wym, Złotym Znakiem Związ-
ku, za całokształt dotychczasowej
działalności społecznej na rzecz ochotnicze-
go strażactwa odznaczony został Tadeusz Szulc z
OSP w Zalesiu Małym. Dyplom uznania -- za aktyw-
ność i zaangażowanie w działalność społeczną i kul-
turalną oraz za podejmowanie inicjatyw zmierzają-
cych do poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go - otrzymał Henryk Pługowski, prezes OSP w Kro-
toszynie.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

wyróżnieni zostali:
Edmund Stanisławski, OSP Zduny;
Stanisław Suchodolski, OSP Rozdrażew;
Władysław Florkowski, OSP Chwaliszew;
Mieczysław Szulc, OSP Chwaliszew.

Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu krotoszyńskiego oraz całokształt pracy spo-
łecznej złotym medalem Za  Zasługi dla Pożarnic-

twa wyróżnieni zostali:
Eugeniusz Pankiewicz, OSP Zduny (po raz drugi);
Roman Szymowski, OSP Zduny (po raz drugi);
Stanisław Wawrzyniak, OSP Bożacin;
Waldemar Florkowski, PSP Krotoszyn.

Srebrny medal z tego tytułu dostali:

Andrzej Turbański, OSP Bożacin (po raz drugi);
Paweł Cegła, OSP Chwaliszew (po raz drugi);
Kazimierz Sekula, OSP Bożacin;
Piotr Michalik, OSP Roszki.

Stra¿acy uhonorowani
Dzieñ Stra¿aka by³ okazj¹ do odznaczenia wy-
ró¿niaj¹cych siê przedstawcieli stra¿y ochotni-
czej i zawodowej.

Brązowy medal dostali:

Piotr Kopka, PSP Krotoszyn;
Wojciech Pietrzak, OSP Bożacin;
Tomasz Ciepły, OSP Chwaliszew;
Robert Wiatrak, OSP Roszki;
Janusz Poczta, OSP Roszki.                                   (eliz)

Akt erekcyjny sporządzony
na okazję odsłonięcia i poświęcenia

figury Świętego Floriana
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Dwa nowe pojazdy lekkie marki Ford Transit
dla OSP Zduny i OSP Sulmierzyce, zakupione dzie-
ki porozumieniu o współfinansowaniu, podpisa-
nym przez wójta Rozdrażewa i burmistrzów po-
zostałych gmin naszego powiatu.

Samochód średni marki Mercedes z napę-
dem terenowym dla OSP w Roszkach, zakupio-
ny dzięki wsparciu finansowym gminy Krotoszyn
i dużym poparciu burmistrza Julian Joksia oraz
dzięki dotacji Zarządu Wojewódzkiego OSP w Po-
znaniu.

12 maja poœwiêcono...
Nowy 25-metrowy podnośnik na podwoziu marki Man,
pozykany dzięki zapobiegliwości Jacka Wybierały, by-
łego komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej, a także przy finansowym wsparciu komendy woje-
wódzkiej, starostwa krotoszyńskiego i samorządów
wszystkich gmin naszego powiatu.

My, strażacy, jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni
za wspieranie naszych incjatyw zmierzających do za-
gwarantowania mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa.

(fragment przemówienia Jerzego Kalaka, prezesa
Zarządu Oddziału MG ZOSP w Krotoszynie)
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27 kwietnia nastąpiło
przekazanie prawie pół tony
książek, na które składały się
lektury literatury polskiej i
powszechnej, leksykony, ency-
klopedie, słowniki, poradniki
z poszczególnych przedmio-
tów. Wszystkie książki zaku-
piono w Wydawnictwie GREG
z Krakowa, w której dzięki
przychylności właścicieli uzy-
skaliśmy promocyjną cenę po-
niżej ceny hurtowej! Dzięki
hojności fundatorów zakupili-
śmy książki za kwotę 5 tys.
714 zł 79 gr. Średnia cena
książki wynosiła 4zł 60 gr.

Kiedyś pomagano nam, te-
raz kolej na nas. Wszyscy zda-
liśmy ten  egzamin. W szkol-
nej bibliotece w Mejszagole

Polskie ksi¹¿ki na Litwie
Krotoszyñski Oœrodek Kultury bardzo dziêkuje fundatorom za przekazanie œrodków finansowych, które umo¿liwi³y zakup 1 242

ksi¹¿ek dla Polskiej Szko³y w Mejszagole na Litwie. Przekazanie ksi¹¿ek zbieg³o siê z nadaniem placówce imienia ks. Pra³ata Józe-
fa Obrêbskiego.

2 maja dyrektorowi krotoszyńskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Pawłowi Ja-
kubkowi wizytę złożyło dwoje gości z
Brummen, holenderskiego miasta part-
nerskiego Krotoszyna: Jacomien Eijber-
sen oraz Henk Graven. Przywieźli dar od

Maskotki z Holandii
tamtejszej szkoły - pluszowe maskotki
dla najmłodszych pacjentów krotoszyń-
skiego szpitala. Do Poradni Pedagogicz-
no-Psychologicznej trafiły natomiast
przywiezione przez nich pomoce dydak-
tyczne.                                                  (jac)

Burmistrz Krotoszyna informuje, ¿e 23 kwietnia br. na podstawie prze-
pisów o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym z 27 marca
2003 r (Dz.U. 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) wydana zosta³a
decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo-
œci: Krotoszyn, obrêb wiejski - Gorzupia, Lutogniew, Osusz , Dzier¿a-
nów, Smoszew (dzia³ki wg wypisu z rejestru gruntów), dotycz¹ca zago-
spodarowanie wód opadowych w  uk³adzie cieków przechodz¹cych przez
miasto Krotoszyn – przebudowa.

Zagospodarowanie wód opadowych w uk³adzie cieków polega na prze-
budowie istniej¹cych cieków, budowie dwóch nowych zbiorników wody
deszczowej oraz przebudowie Jeziora Odrzykowskiego, tj.przebudowie
istniej¹cej sieci  kana³ów deszczowych w obrêbie miasta Krotoszyna,
doprojektowanie kana³ów deszczowych w miejscach, gdzie przepusto-
woœæ istniej¹cych kana³ów jest ma³a, (co powoduje wp³yw wody - œcie-
ków deszczowych - przez studnie kontrolne na teren oraz niszczenie
studni), przebudowê skarp i umocnieñ koryta istniej¹cego cieku otwar-
tego Jawnik - oznaczenie R-J, przebudowê skarp i umocnieñ otwartego
koryta cieku R-J-C (dop³ywu Jawnika), przebudowê skarp i umocnieñ
otwartego koryta cieku R-O dop³ywu Czarnej Wody i przebudowê znisz-
czonych przepustów na ciekach otwartych, bez naruszania  mostów
kolejowych.

W ramach regulacji wykonana zostanie na Jawniku jedna prze-
groda dla chwilowego  przetrzymania  wody w Jeziorze Odrzykowskim
oraz dwie przegrody piêtrz¹ce dla tzw. suchych zbiorników deszczowych,
samoczynnie osuszaj¹cych siê po przejœciu fali powodziowej. Wybudo-
wanie zbiorników suchych pozwoli na chwilowe przetrzymanie wody i
tym samym zmniejszenie natê¿enia przep³ywu poni¿ej budowli wyloto-
wej. Przebudowa Jeziora Odrzykowskiego pozwoli na uzyskanie rezerwy
pojemnoœci, wype³niaj¹cej siê w czasie deszczy nawalnych. Rezerwa
jest konieczna ze wzglêdu na ma³¹ przepustowoœæ  kana³ów podziem-
nych w centrum  miasta. Trasa cieków krzy¿uje siê z ci¹gami dróg, linii
kolejowych i linii kablowych, kolizje nale¿y rozwi¹zaæ w projekcie bu-
dowlanym poszczególnych bran¿y.

Przebudowa cieków przep³ywaj¹cych przez m. Krotoszyn pozwoli unik-
n¹æ szkód w œrodowisku, powodowanych przez nadmiar wód deszczo-
wych w kana³ach krytych i odci¹æ od nich odp³ywy sanitarne i ogólno-
sp³awne. Drzewa i krzewy rosn¹ce na skarpach rowów otwartych na
nasypach ruroci¹gów i wzd³u¿ ul. Zamkowy Folwark narastaj¹ce korze-
niami w ruroci¹g przewidziano do wyciêcia i wykarczowania.

Obwieszczenie

Szukasz sezonowego pracownika?
Klub Pracy w Krotoszynie zbiera informacje na temat miejsc pracy sezono-
wej dla m³odzie¿y ucz¹cej siê i bezrobotnej.Klub dysponuje ewidencj¹ osób
poszukuj¹cych pracy oraz salk¹, która mog³aby byæ wykorzystana do prze-
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Zapewniamy bezp³atne i szybkie po-
œrednictwo. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Klub Pracy OHP, Rynek 1/8, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 722 65 65,

e-mail: kpkrotoszyn@wp.pl

Dzieci z Mejszago³y wypo¿yczaj¹ ju¿ ksi¹¿ki z Krotoszyna

Jacomien rozdaje przywiezione maskotki
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pozostały polskie książki, a w
każdej z nich wklejona kartecz-
ka o treści: Dar Krotoszyna z

okazji nadania Polskiej Szko-

le w Mejszagole imienia  ks.

Prałata Józefa Obrębskiego,

marzec-kwiecień 2007.
Fundatorzy książek:

Mroncz&Nadstawek Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe EWA SA, Pracownicy
Urzędu Miejskiego, Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, Piotr Ryba,
Krotoszyński Ośrodek Kultury,
Edmund Pestka, Bank Spółdziel-
czy, Przedsiębiorstwo JOTKEL,
Firma Handlowa ACOR, Sławo-
mir Stojewski, Hurtownia BANA-
SZAK, Krystyna Oszwałdowska,
Krodomex.                         (wojszu)

Wszystkim podróżującym autobusami
PKS przypominamy, że od 1 maja obowią-
zuje nowy rozkład jazdy. Ewentualne wąt-
pliwości dotyczące godzin przyjazdów i
odjazdów można rozwiać, sprawdzając

Nowy rozk³ad PKS
rozkład jazdy na dworcu PKS bądź dzwo-
niąc na informację telefoniczną PKS pod
nr 062 725-35-82. Informacja jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od
5.00 do 21.00.                                            (mm)
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26 kwietnia odbyła się VIII se-
sja Rady Miejskiej w Krotoszynie.
Samorządowcy wysłuchali infor-
macji przygotowanej przez powia-
towego inspektora sanitarnego na
temat stanu sanitarnego i sytuacji
epidemiologicznej w naszej gminie
w roku minionym. Ważnym punk-
tem spotkania było rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budże-
tu w roku 2006, które przedstawił
na posiedzeniu burmistrz Julian
Jokś. Radni, zapoznawszy się na-
stępnie ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz
opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu na ten temat,
podjęli uchwałę o przyznaniu bur-
mistrzowi absolutorium.

W dalszej części obrad podję-
ta została uchwała ustalająca naj-
niższe wynagrodzenie dla pracow-
ników Miejskiego Zakładu Komu-
nikacji. Zgodnie z przepisami
stawki wynagrodzenia dyrekcja
MZK winna ustalać w porozumie-
niu z samorządem. Dyrektor Wie-
sław Gałęski  zaproponował nowe
tabele wynagrodzeń, które po-
zwolą na podniesienie płac o oko-
ło 8 procent, co zaakceptowali rad-
ni.

Kolejną deczyją podjętą przez
samorząd była zmiana składu
komisji stałych, ponieważ wice-
przewodniczący Rady Miejskiej
Cezary Grenda, dotąd uczestni-
czacy w obradach Komisji Spo-
łecznej i Budżetowo-Gospodar-
czej, złożył wniosek o wykreśle-
nie go z drugiego gremium.

Rada Miejska podjęła na po-
siedzeniu także decyzję o emisji
w br. 6 tys. obligacji komunalnych
wartości nominalnej 10 mln zł.
Pozyskane w ten sposób pienią-
dze zostaną przeznaczone na
gminne inwestycje oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek. Zgodnie z wnio-

Sesja absolutoryjna
Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej burmistrz Julian Jokœ uzyska³ po raz

kolejny absolutorium za wykonanie gminnego bud¿etu.

Burmistrz Julian Jokœ przedstawi³ radnym sprawozdanie z wykonania bud¿etu
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1. Baszyny, Jan Grabski
2. Benice, Jan Zych
3. Biadki, Jan Lizak
4. Bo¿acin, Maria Wygralak
5. Brzoza, Janusz Serafiniak
6. Chwaliszew, Stanis³aw Zimny
7. Durzyn, Henryk Krawczyk
8. Duszna Górka, Kazimiera Guzior
9. Dzier¿anów Krzysztof Szczotka
10.Gorzupia, Marian W³osik
11. Janów, Krzysztof Sikora
12. Jasne Pole, Walenty Radajewski
13. Kobierno, Zofia Jamka
14. Lutogniew, Bronis³aw Kaczmarek
15. Nowy Folwark, Mieczys³aw Augustyniak
16. Orpiszew, Robert Chmielarz
17. Osusz, Izabela P³ugowska
18. Raciborów, Tadeusz Grêda
19. Romanów, Stanis³aw Baran
20. Roszki, Stefania Wiatrak
21. Ró¿opole, Jan Skrzypczak
22. Smoszew, Tadeusz B³aszczyk
23. Œwinków, Józef Maciejaszek
24. Tomnice, Eugeniusz Marcinek
25. Unis³aw, Stanis³aw Andrzejak
26. Ustków, Hieronim Marsza³ek
27. Wielowieœ, S³awomir Jankowski
28. Wronów, Halina Kempa
29. Wró¿ewy, Emilia Drygas

So³tysi, kadencja 2007 - 2011Przewodnicz¹cy Rad Osiedli, kadencja 2007 - 2011

Rada Osiedla nr 1, Andrzej ¯wikiewicz
Rada Osiedla nr 2, Olga Kabat
Rada Osiedla nr 3, Stanis³aw Ba³a
Rada Osiedla nr 4, Stanis³aw Szpoper
Rada Osiedla nr 5, Urszula Olejnik
Rada Osiedla nr 6, Ewelina Wronecka
Rada Osiedla nr 7, Hanna Wawrzyniak
Rada Osiedla nr 8, Józef Banasiewicz
Rada Osiedla nr 9, Janusz Pierunek

W dniach 5 - 7 maja w
Krapkowicach odbyła się XIII
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży juniorów młodszych do
lat 17 w zapasach w stylu wol-
nym. Zawody odbywały się na
3 matach, wzięło w nich
udział 237 zawodników z 61
klubów. Młodzi zawodnicy z
Ceramika wywalczyli 2 krąż-
ki, jeden srebrny i jeden brą-
zowy.W punktacji drużynowej
Ceramik Krotoszyn zajął
4 miejsce.                                      (rafpat)

Ceramik
na wyjeŸdzie

Wyniki naszych reprezentantów
54 kg - II miejsce Adam S³owiñski
76 kg - III miejsce Adam Filipczak

Klasyfikacja klubowa:
I miejsce - Slavia Ruda Œl¹ska
II miejsce - Suples Krasnik
III miejsce - W³odawianka W³odawa
IV miejsce - Ceramik Krotoszyn
V miejsce - Bizon Milicz
VI miejsce - D¹b BrzeŸnica

Krotoszynianie z b¹zem
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skiem radnego Dariusza Rozuma
radni będą informowani o tym,
które inwestycje  planuje się wy-
konać za pieniądze z nowych
obligacji. Nie zrobiono tego do-
tąd, gdyż zdaniem skarbnika
Grzegorza Galickiego trudno
oszacować koszty inwestycji
przed rozstrzygnięciem prze-
targów. Gminnych finansów do-
tyczyła również następna
uchwała – o zmianach w budże-
cie na 2007r.

Przedostatnia uchwała do-
tyczyła decyzji o przystąpieniu
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta w rejonie ulic Koź-
mińskiej i Kozala. Natomiast
ostatnią decyzją podjętą na
kwietniowej sesji było wyzna-
czenie osoby do pobierania po-
datków i opłat lokalnych we
Wróżewach. Na czas choroby soł-
tysa tej wsi inkasentem został
Wojciech Walczak.                          (eliz)
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Od tego roku
Na początku bieżącego roku odbyły się wybory sołtysów i przewod-

niczących rad osiedli w mieście i gminie Krotoszyn. Poniżej spis wybra-
nych  przedstawicieli.
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9 maja gośćmi Kroto-
szyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej byli podopieczni
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Krotoszynie oraz
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej. Uczestnicy
spotkania integracyjne-
go wykonywali zakładki
do książek.  Potem w sali
na parterze oglądali wy-
stęp zespołu Koźminiacy

z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjnych w Koźminie
Wlkp.                             (eliz)

W eliminacjach wzięły udział
zespoły chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutogniewie oraz kroto-
szyńskich szkół podstawowych nr
1, 4 i 8. Do rozgrywek stanęły dwa
zespoły dziewcząt z jedynki i
ósemki Wśród chłopców najlepsza
okazała się drużyna z SP8, drugie
miejsce wywalczyli piłkarze z Luto-
gniewa, trzecie SP 1. Mecz rozegra-
ny przez zespoły dziewcząt zakoń-
czył się zwycięstwem jedynki. Do
rozgrywek powiatowych, które od-
były się 10 maja, przeszły obie dru-
żyny dziewcząt oraz drużyna chłop-
ców z SP nr 8. Na finał rejonowy w
Wierzbnie, który odbył się 15 maja,
pojechały dziewczęta z ósemki,
zwyciężczynie rozgrywek powiato-
wych. Zakwalifikowały się do kolej-
nego etapu, który odbędzie się 18
czerwca w Poznaniu. Do Wierzbna
pojechało również pięciu chłopców
z SP 8 (w rozgrywkach powiato-
wych zajęli 2. miejsce po SP Smoli-

Pobiegniemy
znowu

3 czerwca na stadionie OsiR-u

w Krotoszynie odbędzie się

XXVIII edycja Biegu Krotosa.
Bieg rozpocznie się o godz. 10.00. Ko-
lejno pobiegną: na 800 m klasy III i
IV, na 1000 m klasy V i VI, na 1000 m
gimnazja. Bieg główny na 10 km po-
prowadzony zostanie ulicami miasta.
Prawo startu mają osoby, które okażą
ważne zaświadczenie lekarskie ze-
zwalające na start. Na dystansie 10
km mogą startować biegacze, któ-
rzy ukończyli 16 lat. Zgłoszenia
zbiorowe i indywidualne przyjmu-
je OSiR w Krotoszynie ul. Młyńska
2 b, 63-700 Krotoszyn tel. 0-62 722-
80-76.

Opłata startowa wynosi 10 zł od
osoby. Wszyscy zawodnicy biegów
biorą udział w losowaniu nagród rze-
czowych.  Uczestnicy biegu główne-
go otrzymują nagrody i dyplomy za
I - III miejsce we wszystkich kate-
goriach wiekowych. W kategoriach
szkół podstawowych i gimnazjów
nagrody i dyplomy za I - III miej-
sce.

Organizator zapewnia opiekę le-
karską. Organizatorem imprezy jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji, współor-
ganizatorami: Urząd Miejski w Kro-
toszynie, Starostwo Powiatowe w
Krotoszynie, Szkolny Związek Spor-
towy, Powiatowa Komenda Policji, Ko-
menda Hufca ZHP, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej.             (eliz)

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krotoszynie ogła-
sza zapisy kandydatów na rok szkolny 2007/2008. Nauka gry
będzie obejmować następujące instrumenty: fortepian,  akorde-
on, skrzypce, gitara klasyczna, instrumenty dęte drewniane: flet,
klarnet, saksofon, i dęte blaszane: trąbka, róg, puzon.

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły do 31 maja 2007 r. w godz.
od 8.00 do 16.00. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kro-
toszynie, ul. Młyńska 2d, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 34 41;
internet: http://www.krotoszyn.pl/psm/                                                   (red.)

WOPR w Krotoszynie organizuje kurs na ratownika młod-
szego i wodnego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8
czerwca o godz. 17.00 na pływalni otwartej w Krotoszynie
przy ul. Ogrodowskiego. Dodatkowe informacje można uzy-
skać, dzwoniąc do OsiR-u, tel. 0-62 722-80-76, na basen, tel.
0-62 725-23-23, lub do szefa basenu Grzegorza Majchszaka, tel.
660-674- 352.                                                                                     (gregor)

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krotoszynie or-
ganizuje Letnią Szkołę Języka Francuskiego od 6 do 17 sierpnia
2007 r. Zajęcia odbywać się będą w budynku Muzeum Regional-
nego w Krotoszynie dwa razy dziennie, przed południem i po po-
łudniu. Istnieje możliwość organizacji zajęć wieczornych, jeśli będą
zainteresowani. Jak zawsze zajęcia prowadzić będą lektorki z
Fontenay-le-Comte, naszego miasta partnerskiego. Koszt kursu
wynosi 40 zł od osoby. Zapisy przyjmowane będą bezpośrednio
przed rozpoczęciem zajęć, 6 sierpnia o godz. 9:30. Wszelkich in-
formacji udziela szefowa Towarzystwa Urszula Makieła, tel. kom.
665 779 934.                                                                                                   (ula)

O rganizatorem turnieju
był UKS Polon Kroto-
szyn i Szkoła Podstawo-

wa nr 8. W turnieju wzięły udział
drużyny z takich szkół i klubów
jak: MUKS Volley Białystok, UKS
Oczko Białystok, SP 50 Wrocław,
SP 28 Wrocław, SP 3 Między-
rzecz, SP 2 Międzyrzecz, SP 18
Kalisz, MUKS Stoczek 45 Biały-
stok, UKS Piątka Turek, SP 60
Bydgoszcz, Piast Krotoszyn, Polon

Krotoszyn.
Turniej rozgrywany był w

trzech kategoriach wiekowych. Kla-
sy czwarte reprezentowały 22 ze-
społy dwuosobowe, klasy piąte - 16
zespołów trzysosobowych, klasy
szóstych - 14 czwórek. Ze względu
na dużą liczbę zespołów mecze roz-
grywane były w Szkole Podstawo-
wej nr 8 i w Zespole Szkół nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi. W
rozgrywkach wzięło udział oko-
ło 200 zawodników, którzy przez
trzy dni rozegrali 211 spotkań.

Kolejność końcowa dwójek

1.Oczko Białystok I
2.SP 3 Międzyrzecz I

12 maja w Starogardzie Gdań-
skim odbył się pierwszy mecz mi-
strzów grupy I i grupy II o awans
do I ligi tenisa stołowego. W me-
czu tym gospodarze - zawodnicy
KS Agro-Kociewie Starogard
Gdański zmierzyli się z kroto-
szyńskim KS Krotosz.

W zespole gospodarzy wy-
stąpili: Bartosz Tarakan, Piotr
Szurgot, Wojciech Tebecio i Ad-
rian Dudkiewicz. W skład zespo-
łu Krotosza weszli: Krzysztof
Strzałkowski, Adrian Korzyb-
ski, Radosław Malinowski,To-
masz Durajczyk i Radosław Wa-
ściński.Mecz stał na wysokim
poziomie, a pojedynki bywały
bardzo zacięte. Krotosz pokonał
swoich rywali 7:3. Punkty dla

Minisiatkarze walczyli
o Puchar Burmistrza Krotoszyna

W dniach 11 - 13
maja przeprowadzony
zosta³ w naszym mie-
œcie VII Ogólnopolski
Turniej Minisiatkówki
ch³opców o Puchar
Burmistrza Krotoszyna.

3. Volley Białystok I
.......
9. Polon Krotoszyn II
13. Polon Krotoszyn I
16. Piast Krotoszyn II
18. Piast Krotoszyn I
19. Polon Krotoszyn III
Opiekunami dwójek Polonu Kroto-
szyn są Magdalena Kalupa i Sła-
womir Chlebowski, Piasta Kroto-
szyn - Piotr Robakowski.

Kolejność końcowa trójek

1. SP 28 Wrocław I
2. SP 18 Kalisz I
3. Oczko Białystok I
....
10. Polon Krotoszyn I
13. Polon Krotoszyn II
15. Piast Krotoszyn

Opiekunami trójek Polonu Kro-
toszyn są: Hubert Wronek,
Łukasz Rak i Sławomir Chlebow-
ski, Piasta Krotoszyn - Leszek
Koniecpolski

Kolejność końcowa czwórek

1. SP 3 Międzyrzecz I
2. SP 3 Międzyrzecz II
3. Piątka Turek I
.....
5. Piast Krotoszyn I
6. Polon Krotoszyn I
11. Polon Krotoszyn II
14. Piast Krotoszyn II

Opiekunami czwórek Polonu

Krotoszyn są: Krzysztof Olejnik i
Alojzy Grobelny, Piasta Krotoszyn
- Tomasz Horyza.                      (olo)

Dla muzykalnych

Mo¿esz zostaæ ratownikiem

Przeszkol¹ we francuskim

Zak³adki w Bibliotece

Pod okiem Grubby
naszej drużyny zdobyli:  Krzysz-
tof Strzałkowski 2,5, Adrian Ko-
rzybski 2,5, Radosław Malinow-
ski 1,5 i Tomasz Durajczyk 0,5.
Dla drużyny gospodarzy po 1
punkcie zdobyli Tarakan, Tebe-
cio i Dudkiewicz. Gościem spo-
tkania był Alojzy Grubba, ojciec
sławnego zawodnika. Pan Alojzy
dopingował drużynę gospodarzy,
ale życzył zwycięstwa drużynie
lepszej.

Mecz rewanżowy odbył się w
sobotę 19 maja w sali OsiR-u przy
ul.Młyńskiej. Czy udało się naszej
drużynie zdobyć po raz pierwszy
w  historii Krotoszyna awans do I
ligi ogólnokrajowej? - podajemy
informację na stronie ww.kroto-
szyn.pl                                        (olo)

Na stadion z Tymbarkiem
We wtorek 8 maja w hali OSIR przy ul. M³yñskiej odby³y siê elimina-
cje gminne Turnieju Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców z rocznika
1997 Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.

ce), którzy zasilili skład drużyny ze
Smolic. W Wierzbnie uplasowali się
na piątym miejscu. Jeżeli krotoszy-
nianki z SP8 staną na podium jako
zwyciężczynie rozgrywek wojewódz-
kich w Poznaniu, w ramach rozgry-
wek półfinałowych pojadą na 10-
dniowy letni obóz sportowy, gdzie
zmierzą się z drużyną dziewcząt z
województwa łódzkiego. Zwycięzcy
wyłonieni z rozgrywek półfinałowych
rozegrają mecze we wrześniowym fi-
nale ogólnopolskim. Wyłonieni w ten
sposób mistrzowie Polski wyjadą w
nagrodę do Barcelony na Camp Nou
(stadion piłkarski).

Organizatorem turnieju jest Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, a sponso-
rem  głównym firma Tymbark. Pa-
tronat honorowy nad rozgrywkami
objęli: Leo Benhaker -- trener repre-
zentacji Polski, FIFA - Międzynaro-
dowa Federacja Piłki Nożnej oraz Mi-
nisterstwo Sportu i Minister Eduka-
cji  Narodowej.                            (mm)

Dziewczyny z ósemki pojad¹ do Poznania

Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek wrêcza dyplom zwyciêzcom

Nowe zak³adki ozdobi¹ ksi¹¿ki w czytelni
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Z a w o d y  s i ł a c z y  o d b y ł y
s i ę  u  n a s  p o  r a z
pierwszy i  wzbudziły duże

za in teresowanie  mieszkańców.
Na centra lnym p lacu  mie jsk im
sześc iu  zawodników rywal izo -
wało ze sobą, startując w kon-
k u r e n c j a c h  t y p o w y c h  d l a  t e j
dyscypliny,  jak np. martwy ciąg
czy spacer farmera. Były
też widowiskowe zmaga-
nia z t irem.

N a j b a r d ziej utytułowa-
nym zawodnikiem krotoszyń-
skiej imprezy był Grzegorz Pek-
sa z Piły, mistrz Europy i wice-
mistrz świata. Zwycięzcą zo-
stał jednak Jarosław Nowacki

Si³acze na Rynku

3 maja w centrum
Krotoszyna odby³y
siê zawody Puchar
Wielkopolski Strong
Man.

14 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Miasta Odolanowa
w zapasach w stylu wolnym młodzików i dzieci. W zawodach wzię-
ło udział 60 zawodników i zawodniczek, także  z Krotoszyna. Poda-
jemy poniżej wyniki reprezentantów naszej gminy.

Za najlepszych zawodników trenerzy uznali Roberta Barana ze
Szkoły Podstawowej nr 3 z Krotoszyna i Sandrę Skrzypniak ze Szko-
ły w Orpiszewie.                                                                           (rafpat)

Nasi w Odolanowie

Ch³opcy
30 kg - II miejsce - Piotr Kruœ, SP 7
35 kg  - I miejsce - Karol Gmurowski, SP 3
III  miejsce - Dawid Œroda, Orpiszew
42 kg - III miejsce - £ukasz Tyczyñski, SP 3
47 kg -III miejsce - Mi³osz Ertel, Orpiszew
 53 kg - I miejsce - Grzegorz Paterek, SP 3
II   miejsce - Szymon Ratayczyk, SP 1
59 kg - I miejsce - Damian Stachowiak, SP 1
66 kg - I miejsce - Robert Baran, SP 3

Dziewczêta
30 kg - I miejsce - Sandra Skrzypniak, Orpiszew
III  miejsce - Urszula Kryœ, Orpiszew
40 kg - I miejsce - Zuzanna Marcinek, SP 7
II   miejsce - Monika Szarzyñska, Orpiszew
48 kg - I miejsce - Malwina Œroda, Orpiszew
II miejsce - Patrycja Stachowiak, Orpiszew
52 kg - II miejsce - Paulina Poczta, Orpiszew
III  miejsce - Martyna Szarzyñska, Orpiszew
64 kg - I miejsce - Monika Olszewska, SP 8
II miejsce - Patrycja Ha³aœ, Orpiszew

Dru¿ynowo ch³opcy
I miejsce -  SP Sulmierzyce
II miejsce - SP Odolanów
III miejsce - SP 3 Krotoszyn

Dru¿ynowo dziewczêta
I miejsce -  SP Orpiszew
II miejsce - SP Sulmierzyce
III miejsce - SP Odolanów

6 kwietnia na boisku przy
Szkole Podstawowej w Biadkach
odbył się Szkolny Turniej Piłkar-
ski. Impreza odbyła się w ramach
akcji Rusz się człowieku pod pa-
tronatem  PZU ŻYCIE SA. Głów-
ny sponsor zapewnił uczestni-
kom zabawy komplety koszulek
piłkarskich, piłki, dyplomy i
drobne upominki. Puchary, na-
grody rzeczowe i mnóstwo słody-

czy ufundowała nasza Rada Ro-
dziców.

W zawodach wzięli udział
wszyscy uczniowie szkoły, przed-
szkolaki oraz rodzice. Rozegra-
no dwa miniturnieje. W pierw-
szym wzięli udział uczniowie
klas I – III, w drugim uczniowie
klas IV – VI. Sędzią głównym im-
prezy był pan Kazimierz Reyer,
sędzia ligowy.                             (sp)

Tak siê, ch³opie,
pi³kê kopie
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Pokazy i rozgrywki zgromadzi³y t³um mieszkañców
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z Rawicza. Reprezentujący Kroto-
szyn, Kryspin Rozum, zdobył trze-
cie miejsce.

W przerwie zawodów widzo-
wie obejrzeli pokaz żonglowania
ciężarkami i wbijanie gwoździ

ręką.
Organizatorem impre-
zy było Towarzystwo
A t l e t y c z n e  R o -

zum .                          (eliz)
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11 kwietnia obchodziliśmy
67. rocznicę zbrodni katyńskiej
na polskich oficerach, podcho-
rążych i policjantach interno-
wanych w obozie w Starobiel-
sku. Tego dnia przedstawiciele
władz samorządowych, związ-
ków kombatanckich oraz mło-
dzież licealna uczestniczyli w
uroczystym apelu i złożyli wią-
zanki kwiatów pod krzyżem
Katyńskim na krotoszyńskim
cmentarzu.

Rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja krotoszynianie
uczcili wieszając flagi na bu-
dynkach.  O godz. 11.30 w ko-

Pamiêtamy

ściele pw. św. Marii Magdaleny
odbyła się uroczysta msza św.
połączona z częścia arty-
styczną. O 13.00 delegacja rad-
nych wraz z młodzieżą szkolną
złożyła wiązanki kwiatów pod
tablicą pod tablicą upamiętnia-
jącą rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji, u zbiegu ulic Konstytucji
3 Maja i Mickiewicza.

8 maja w 62. rocznicę zwycię-
stwa nad faszyzmem pod pomni-
kiem Wolności na placu Jana Paw-
ła II oraz pod pomnikiem 6 Pułku
Artylerii Lekkiej na ul. Piastow-
skiej złożono wiązanki kwiatów i
zapalono znicze.              (eliz-mag)

Do oddania krwi zgłosiło się 80
osób. 65 z nich oddało krew, 52 osoby
zrobiły to po raz pierwszy. Biorąc pod
uwagę fakt, że od kilku lat młodzież
szkół  ponadgimnazja lnych oddaje
s y s t e m a t y c z n i e  k r e w  w  p u n k c i e
krwiodawstwa, jest to wielkim osią-
gnięciem.

Mam możliwość tą drogą podzięko-
wać wszystkim poborowym, którzy
zdecydowali się na oddanie krwi. Ich
ofiarność jest bezcenna dla ratowania
zdrowia i życia ludzkiego. Krew, któ-
rej  nic nie zastąpi,  jest  potrzebna
bezustannie, a można ją uzyskać tyl-
ko od ludzi, którzy mają dobre serce
dla innych, czyli od krwiodawców.

Pragnę wszystkich chętnych za-
prosić do oddawania krwi podczas ak-
cji otwartych organizowanych w po-
wiecie krotoszyńskim w maju i czerw-
cu. Pierwsza akcja będzie miała miej-
sce z okazji Dni Krotoszyna w Ratu-
szu 26 maja w godzinach od 12.00 do
16.00.

Zapraszamy
Krzysztof Kierzek

przewodniczący Rejonowej Rady
Honorowych Dawców Krwi

Krew oznacza ¿ycie
Tradycyjnie od kilku lat w czasie poboru odbywaj¹ siê prelekcje na temat honorowego krwio-
dawstwa. Ka¿dego dnia prelegent spotka³ siê z grup¹ oko³o 33 poborowych. Takich spotkañ
odby³o siê 21, w prelekcjach wziê³o udzia³ 693 poborowych.

Apel
Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa Oddzia³u

Terenowego w Krotoszynie i Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Krotoszynie

Twoja krew mo¿e uratowaæ zdrowie i ¿ycie ludziom cho-
rym, dlatego jeœli jesteœ zdrowy, oddaj to cenne lekarstwo,
a wdziêcznoœæ chorych bêdzie najlepsz¹ nagrod¹.

Akcje pobierania krwi
Krotoszyn - 26 maja w godz. 12.00 - 16.00,
Ratusz – Rynek.

KoŸmin Wlkp. – 2 czerwca w godz. 12.30 - 15.30,
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, ul. Zamkowa.

Sulmierzyce – 16 czerwca w godz. 13.00 - 16.00 w Ze-
spole Szkól Publicznych ul. Szkolna.

Kobylin – 23 czewca w godz. 13.00 - 16.00 na stadionie
sportowym.

Zduny – 24 czerwca w godz. od 13.00 - 16.00 w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych ul. Strzelecka.

Wiêcej informacji:
Polski Czerwony Krzy¿, Zarz¹d Rejonowy w Krotoszynie
ul. Kobyliñska 10a, 63-700 Krotoszyn, tel./faks 062 725
23 90

W  tym roku do poboru
stanął rocznik 1988 oraz
mężczyźni urodzeni w la-

tach 1983 - 1987, którzy dotychczas
nie stanęli do poboru. Przed komisją
stawili się również starsi poborowi,
którzy uznani zostali za czasowo nie-
zdolnych do odbycia służby zasadni-
czej i złożyli wnioski o ponowne usta-
lenie zdolności do czynnej służby woj-
skowej.
     Z gminy Krotoszyn przed komisją
lekarską stanęło 374 mężczyzn – od
5 do 19 marca. Każdego dnia sekre-
tarz poboru Andrzej Wichłacz przed-
stawiał poborowym, jakie mają pra-
wa, jakie obowiązki oraz z jakich odro-
czeń mogą skorzystać. Wezwani mężczyź-
ni mogli się też zapoznać z istniejącymi
formacjami wojsk, rodzajem służb wojsko-
wych oraz podstawowymi informacjami o
wyższych szkołach wojskowych.

Tak jak każdego roku propagowane
było na poborze honorowe krwiodawstwo.

Poborowi po komisji
Tegoroczny pobór w

naszym powiecie trwa³ od 5
marca do 2 kwietnia. Po-
wiatowa komisja lekarska
mia³a na celu okreœliæ
zdolnoœæ poborowych do
czynnej s³u¿by wojskowej.

W tym roku przedstawiciel PCK Krzysz-
tof Kierzek, honorowy krwiodawca,
zachęcał zebranych do oddawania
krwi, bardzo potrzebnej do ratowa-

nia życia ludzkiego. Każdego dnia
kilku chętnych decydowało się na
ten szlachetny gest.

Podczas poboru przed komisja le-

karską stanęło także 8 kobiet z na-
szej gminy, które kończą lub ukoń-
czyły naukę w szkołach medycznych,
weterynaryjnych i na kierunku psy-
chologicznym.                                (mir)
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Informacje Samorz¹dowe – czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn
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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.)

Zaproszenie
do reklamy

Krotoszyński Ośrodek Kultury

- organizator DNI KROTOSZYNA

2007 w dniach 25-27 maja, zapra-

sza firmy i instytucje do umieszcza-

nia reklam w formie plansz rekla-

mowych i innych form promocji w

trakcie odbywania się imprezy.

Kontakt:

KOK, ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp

18, 63-700 Krotoszyn, tel./faks

062 725 20 17, 062 725 42 78,

mail: kok@krotoszyn.pl

W niedzielę 27 maja o godz.

15.00 na krotoszyńskim rynku od-

będzie się promocja książki ku-

charskiej pt. Krotoszyńskie sma-

kołyki zredagowanej przez Kry-

stynę Pocztę i Katarzynę Macie-

jewską - nauczycielki Szkoły Pod-

stawowej nr 8 w Krotoszynie. W

książce znajdziemy przepisy ku-

charskie związane z naszym rejo-

nem, a zebrane od mieszkańców

Krotoszyna i okolic. Dom rodzin-

ny z jego historią, mieszkańcami,

Urząd Miejski w Krotoszynie

organizuje konkurs na stronę inter-

netową przybliżającą tematykę

współpracy rad sołectw i osiedli z

mieszkańcami oraz władzami sa-

morządowymi. Konkurs ma cha-

rakter otwarty, mogą w nim uczest-

niczyć instytucje, firmy, szkoły, in-

dywidualni autorzy itd. Można skła-

dać projekty stron już działających.

Strony powinny być samodzielny-

mi serwisami z własnym adresem

www lub zintegrowane z innymi

serwisami, zajmującymi się różną

tematyką, np. strona szkoły lub in-

stytucji wplata w swój serwis www

blok kilku podstron, które realizo-

wać będą tematykę projektu.

Strony www zgłoszone do kon-

kursu powinny być wykonane w ję-

zykach HTML z wykorzystaniem

DHTML lub JavaScript, PHP lub we

Flashu. Do utworzenia strony moż-

Konkurs
Burmistrz Krotoszyna og³asza konkurs na

kandydata na stanowisko dyrektora Samorz¹-

dowego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w

Krotoszynie.

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania wynikaj¹ce z

rozporz¹dzenia MENiS z 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu two-

rzenia, przekszta³cania i likwidowania oraz organizacji i sposobu dzia³ania pla-

cówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich dzia³alnoœci obowi¹zkowej

oraz zadañ doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycie-

lom zadañ doradcy metodycznego (Dz.U nr 84 poz. 779) a mianowicie posia-

da:

a) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce

doskonalenia,

b) stopieñ nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

c) co najmniej siedmioletni sta¿ pracy pedagogicznej,

d) przygotowanie z zakresu zarz¹dzania, uzyskane w formie studiów magister-

skich, wy¿szych studiów zawodowych lub studiów podyplomowych albo w for-

mie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,

e) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykony-

wania pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydatem na stanowisko dyrektora mo¿e byæ tak¿e nauczyciel akademicki

posiadaj¹cy co najmniej siedmioletni sta¿ pracy jako nauczyciel akademicki

oraz spe³niaj¹cy warunki okreœlone w ust. 6 pkt. 1, 4 i 5 rozporz¹dzenia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejêtnoœæ obs³ugi komputera,

b) znajomoœæ prawa samorz¹dowego i oœwiatowego, c/ umiejêtnoœæ sprawnej

organizacji pracy oraz rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ i komunikatywnoœæ.

3. Podstawowy zakres zadañ na stanowisku:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad prac¹ doradców,

b) realizacja uchwa³ organów placówki,

c) odpowiedzialnoœæ za sprawy finansowe i kadrowe placówki,

d) realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

e) nawi¹zywanie stosunku pracy z doradcami,

f) okreœlanie szczegó³owego zakresu zadañ pracowników administracji.

4. Dane dotycz¹ce warunków zatrudnienia -- niepe³ny wymiar etatu.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju oœrodka,

b) ¿yciorys (CV) z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej,

c) kserokopie dyplomów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie oraz dokumentów po-

twierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejêtnoœci, d/ kwestiona-

riusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,

e) oœwiadczenie wyra¿aj¹ce zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

f) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹za-

nych z dysponowaniem œrodkami publicznymi zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 grud-

nia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych (Dz. U. nr 14, poz. 114 ze zmianami),

g) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœl-

nie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne.

Kandydat mo¿e przedstawiæ referencje dotychczasowych pracodawców.

Osoby zainteresowane prac¹ na ww. stanowisku mog¹ sk³adaæ wymagane do-

kumenty do 15 czerwca 2007 roku osobiœcie w Punkcie Informacyjnym Urzêdu

Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7 lub poczt¹ na adres Urz¹d Miejski w

Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Ko³³¹taja 7.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez burmistrza Kroto-

szyna.

Burmistrz Krotoszyna

Julian Jokœ

Konkurs na stronê
na użyć dowolnego programu.

Zgłoszenie konkursowe powin-

no zawierać wypełniony formularz

zgłoszeniowy i oświadczenie (za-

łączniki nr 1 i 2) oraz egzemplarz

pracy w postaci elektronicznej

(CD) lub papierowej (wydruk), je-

śli strona jest umieszczona w in-

ternecie.

Prace należy składać do 22

czerwca br. w Wydziale Oświaty i

Spraw Społecznych (Rynek-Ra-

tusz, pok. nr 3).

Wyłoniona w konkursie najlep-

sza praca zostanie uhonorowana

nagrodą w wysokości 500 zł. War-

tość nagrody może ulec zwiększe-

niu w zależności od uzyskanych

środków finansowych od sponso-

rów. Każdy uczestnik konkursu

otrzyma dyplom uczestnictwa oraz

drobne nagrody pamiątkowe pro-

mujące Miasto i Gminę Krotoszyn.

Informacji udziela Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych UM,

tel. 062 725 20 30, e-mail: oswiata@um.krotoszyn.pl.

 Pe³en regulamin oraz formularz zg³oszeniowy i oœwiadcze-

nie dostêpne na stronie www.krotoszyn.pl

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej
w Krotoszynie
 Publiczna zbiórka pieniêdzy na rzecz poruszaj¹cego siê na co dzieñ na  wózku
inwalidzkim Grzegorza Szczepaniaka. Zebrana kwota przyczyni siê do  likwi-
dacji barier architektonicznych, które znacznie utrudniaj¹, a wrêcz  uniemo¿li-
wiaj¹ normalne funkcjonowanie osoby na wózku.

OSiR
26 maja, sobota, godz. 10:00 -- pierwszy turniej z cyklu Grand Prix
Krotoszyna w siatkówce pla¿owej, boiska na basenie otwartym przy ul.
Ogrodowskiego.
27 maja, niedziela, godzina 16:00 -- mecze pi³ki no¿nej, stadion OSiR
przy ul. Sportowej. Zagraj¹: Samorz¹dowcy miejscy -- Samorz¹dowcy
powiatowi; Urz¹d Miasta i Gminy -- Starostwo Powiatowe.

Muzeum Regionalne im. H. £awniczaka
Dwory i pa³ace Ziemi Krotoszyñskiej - wystawa fotografii Paw³a Rudnickiego,
24 maja - 15 sierpnia.

PTTK
25-26 maja 2007, pi¹tek - sobota - XXXV Krajoznawczy Zlot M³odzie¿y
Œwiêto Roweru - Chwaliszew-Krotoszyn.
Trasa I dwudniowa, rowerowa: start 25 maja godz. 11:00 z placu przy Mu-
zeum.
Trasa II dwudniowa, piesza: start 25 maja godz. 15:00 z placu przy Muzeum.
Trasa III jednodniowa, rowerowa: start 26 maja godz. 8:30 z Rynku obok
fontanny
Trasa IV 1-dniowa -- piesza: start godzina 9:00 -- 26 maja z Rynku obok
fontanny.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
26 maja, sobota, godzina 14:00 - Turniej Strzelecki o Przechodni £añcuch
Herbowy Miasta i Gminy Krotoszyn, strzelnica Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego.

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
26 maja, sobota, w godz. 10:00 - 15:00 - Dzieñ Otwartych Drzwi - poznasz
pracê policji od podszewki, dowiesz siê, jak zostaæ policjantem, oznakujesz
rower i inny sprzêt; KPP, ul. Zdunowska 38a.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera
Wystawy, czynne w dni powszednie od 7 do 31 w godz. 10:00 - 19:00
Biblioteki Powiatu Krotoszyñskiego - poœwiêcona historii bibliotek  powiatu
krotoszyñskiego i bibliotekarzy, hol na II piêtrze. Pere³ki naszego ksiêgozbioru
- prezentuj¹ca najcenniejsze ksi¹¿ki ze zbiorów Krotoszyñskiej Biblioteki Pu-
blicznej, hol na II piêtrze. Pokonkursowa prezentacja prac konkursu plastycz-
nego Moja wizja biblioteki przysz³oœci, hol na I piêtrze.
25 maja, pi¹tek, godz. 10:00 Impreza czytelnicza Dzieci krotoszyñskie s³u-
chaj¹ bajek - spotkanie z  bajkowymi postaciami; sala na parterze. KBP, ul.
Benicka 9.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu, Oddzia³ Terenowy w Krotoszynie
26 maja, sobota, w godz. 12:00 - 16:00 akcja pobierania krwi, Rynek - Ratusz.

DNI KROTOSZYNA 2007 Apetyczna ksi¹¿ka
rytmem dnia i wydarzeniami sta-

wał się skarbnicą przekazywa-

nych z pokolenia na pokolenie oby-

czajów kulinarnych dawnych cza-

sów. Smak i zapach przyrządza-

nych przez matkę potraw najsil-

niej zapada w dziecięcą pamięć. W

starszym wieku chętnie wracamy

do potraw przywołujących wspo-

mnienia młodości i stron rodzin-

nych. Autorki książki zapraszają na

degustacje potraw przygotowanych

przez  autorów przepisów.         (sp8)

Z okazji Dnia Matki

oraz Dnia Dziecka

Mamom i Dzieciom

wszystkich dni w roku

pe³nych s³oñca, mi³oœci

i niezwyk³ego uroku

¿yczy

Redakcja

Imprezy towarzysz¹ce
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