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Konkursy i zabawy na przedszkolnym festynie wywo³a³y entuzjazm
dzieci i zainteresowanie rodziców. Wiêcej czytaj na str. 6.
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Od 1 lipca do 31 sierpnia Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna bêdzie czynna w
godzinach od 9:00 do 17:00. Bez zmian
pozostaj¹ godziny pracy pozosta³ych
dzia³ów. Gminne Centrum Informacji jest
otwarte od 8.00 do 16.00, dzia³ admini-
stracyjny od 7.30 do 15.30.

W czasie wakacji kryta p³ywalnia Wod-

nik zaprasza w godzinach od 7.00 do
23.00.

W lipcu w galerii Refektarz prezentowa-
ne bêd¹ prace podopiecznych krotoszyñ-
skiego Warsztatu Terapii Zajêciowej.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im.
Arkadego Fiedlera zaprasza od 30 lipca
do 31 sierpnia dzieci w wieku 8-13 lat
na Lato w Bibliotece. W ramach akcji pro-
wadzone bêd¹: letnia szkó³ka kompute-
rowa; gry, zabawy i quizy; wycieczki do
muzeum, kina, parku, leœniczówki; zajê-
cia plastyczne; czytanie bajek, opowia-
dañ, wierszy. Informacje oraz zapisy w bi-
bliotece, pok. nr 5 lub tel. 722 03 60 do
25 lipca.

Do 20 sierpnia w Muzeum Regionalnym
w Krotoszynie ogl¹daæ mo¿na wystawê
fotografii Paw³a Rudnickiego Dwory i pa-

³ace Ziemi Krotoszyñskiej.

8 lipca Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Chwa-
liszewie obchodziæ bêdzie 75-lecia istnie-
nia. Na godz. 13.00 zaplanowana jest
zbiórka delegacji i pocztów sztandaro-
wych przy koœciele parafialnym, na 14.00
- raport i przegl¹d jednostek, odznacze-
nie OSP Chwaliszew z³otym medalem Za

Zas³ugi dla Po¿arnictwa, wrêczenie od-
znaczeñ i wyró¿nieñ. Ok. godz. 15.00  od-
bêdzie siê  defilada pododdzia³ów.

Od 10 do 11 sierpnia zapraszamy nad
Jezioro Odrzykowskie na Krotoszyn Folk
Festiwal 2007. Bli¿sze informacje na te-
mat imprezy podamy w nastêpnym wy-
daniu IS.

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

S
tarsi uczniowie jeszcze tro-
chę niewyspani, ale pełni
wrażeń - po wizycie u pre-

miera Jarosława Kaczyńskiego w
Warszawie - udali się autobusem
na następną wycieczkę.
Młodsi cieszyli się bardzo na

Dzieñ Dziecka na bis
2 czerwca Ko³o £owieckie Ponowa w Biadkach

zaprosi³o wszystkich uczniów Szko³y Podstawowej z
Biadek pod piêkny grzybek w Chruszczynach, który
zosta³ wybudowany w 2004 r.

miłe spędzenie czasu i przygo-
towane niespodzianki. Na powi-
tanie myśliwi zagrali na rogu
myśliwski hejnał, a prezes Po-

nowy Stanisław Szczotka przy-
witał wszystkich i opowiedział
historię powstania i działalno-

ści koła. Pięknie ubrani myśli-
wi pochwalili się swymi trofe-
ami. Solidnie przygotowali się
na spotkanie z uczniami. Już od
wczesnych godzin rannych uwi-
jali się przy grillu, przygotowu-
jąc kiełbaski dla prawie stu
osób. Ciekawie opowiadali o le-
sie i żyjących w nim zwierzę-
tach. Wszyscy uczniowie chęt-
nie uczestniczyli w konkursach
przygotowanych przez gospo-
darzy, którzy sprawdzili ich
wiedzę o  lesie .  Uczestnicy

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowo-
dów osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 września 2002r,
Dz.U. nr 183, poz.1522. z późn. zm.). 31 grudnia 2007 r.
wszystkie stare dowody wydane w formie książeczko-
wej 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 problemami np. w banku. Przypo-
minamy też, że nowe dowody wydawane są na 5 lub 10
lat, w związku z tym niektóre z nich tracą już swoją waż-
ność. Trzeba zatem złożyć ponownie wniosek o wydanie
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 (do-
tyczy tylko osób urodzonych poza Krotoszynem) lub mał-
żeństwa (w przypadku związku zawartego w innym
USC). Wniosek z załącznikami należy złożyć w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszy-
nie ul. Kołłątaja 7a, I piętro, pok. nr 2 (budynek w po-
dwórzu). Dokumenty trzeba dostarczyć osobiście po
uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracji można do-
konać także telefonicznie – tel. 062- 722 74 67.             (wso)

Jak wymieniæ dowód

Przypominamy rodzicom, że istnieje możliwość wyrobie-
nia dowodu tymczasowego dla osób niepełnoletnich. Dokument
taki przydaje się bardzo często podczas wyjazdów wakacyj-
nych, na przykład kiedy niespodziewanie najdzie nas ochota
na szybkie zakupy u zagranicznych sąsiadów. Bez dowodu tym-
czasowego dla naszego dziecka nie mamy szans na przekro-
czenie granicy.

Koszt wyrobienia dowodu jest taki sam, jak w przypadku
dowodu osobistego – 30 zł. Do urzędu dostarczamy dwa zdję-
cia naszej pociechy oraz akt urodzenia - jeżeli dziecko urodzi-
ło się poza Krotoszynem. Jeżeli nasza pociecha nie ukończyła
13 lat, przy składaniu dokumentów  konieczna jest obecność
obojga rodziców. Dowód tymczasowy jest ważny 5 lat od daty
wystawienia.                                                                                   (mm)

Dowód dla malucha

W niedzielę 17 czerwca plac przed
krotoszyńskim Ratuszem wypełnił się sa-
mochodami po tuningu, czyli autami po
modernizacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Drugi  zlot  Krotoszyn Tuning Show 2007
przyciągnął na Rynek wielu sympatyków
motoryzacji zainteresowanych samocho-
dowymi przeróbkami i udoskonaleniami.

Wybrano najładniejsze auto zlotu. Dalsza
część tuningowej imprezy odbyła się na
targowisku, gdzie uczestnicy zlotu zmie-
rzyli się w konkurencjach sprawnościo-
wych: tor, slalom, jazda na dokładność, pa-
lenie gumy, przeciąganie samochodu oraz
car-audio. Tutaj również wręczono dyplo-
my i puchary.                                           (mm)

Krotoszyn Tuning Show 2007

Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-
Przemysłowa  ogłosiła dwa konkursy dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej z terenów wiejskich Wielkopolski: foto-
graficzny i multimedialny.  Konkurs fotogra-
ficzny Zadrzewienia w moim krajobra-

zie dotyczy zdjęć kolorowych lub czarno-bia-
łych obrazujących role, jakie pełnią drzewa
w krajobrazie rolniczym. Fotografie można
nadsyłać do 10 września br. Konkurs multi-
medialny Trwałe związki organiczne –

Na zdjêciach i slajdach
groźne trucizny wokół nas dotyczy prezen-
tacji tematycznej wykonanej w Microsoft Po-
wer Poincie, termin nadsyłania prezentacji
do 7 października br.  Regulamin konkursu,
zawierający m.in. informacje na temat for-
matu prac, sposobu ich opisania itp. na stro-
nie ww.wielkopolska. mw.gov.pl

Oba konkursy organizowane są w ra-
mach projektu AktywniWielkopolanie w

ochronie środowiska i krajobrazu rolni-

czego.                                                      (eliz)

Historia ko³a ³owieckiego i zwyczaje zwierz¹t leœnych by³y tematem opowieœci,
których wys³ucha³y dzieciaki

Zastêpca burmistrza Ryszard Czuszke wrêcza puchar Adamowi KaŸmierczakowi z Kalisza,
w³aœcicielowi naj³adniejszego auta

otrzymali mnóstwo słody-
czy. Potem był czas na obej-
rzenie kronik koła Ponowa

oraz na zabawy z piłką i grę
w chowanego.

Myśliwi pożegnali szkol-
ny autobus, grając na rogu.
Wszyscy uczniowie byli za-
dowoleni z tak wspaniale
zorganizowanego spotka-
nia i  dziękują członkom
koła za mi le  spędzony
wspólnie czas i  niezapo-
mniane wrażenia.             (spb)
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J
ubileusz rozpoczęła o
godz. 8.00 msza św. w ko-
ściele w Lutogniewie. O

godz. 13.00 przy zjeździe z dro-
gi krajowej w Bożacinie zebrały
się poczty sztandarowe i dele-
gacje, na 14.00 zaplanowano
raport jednostek na placu
przed remizą oraz wręczenie
strażackich odznaczeń i wy-
różnień. Złoty medal Za Za-

sługi dla Pożarnictwa dostał
Tadeusz Jagła. Srebrnym me-
dalem uhonorowano: Krzysz-
tofa Przybyłka (po raz drugi),
Kazimierza Sekulę, Bogusła-

Bo¿aciñski jubileusz
W niedzielê 17

czerwca odby³y siê
uroczyste obchody
75-lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w
Bo¿acinie.

wa Paszka, Aleksego Wojtkowia-
ka i Władysława Szczotkę. Brą-
zowy medal tego dnia wręczono:

Dariuszowi Banaszkowi, Emilo-
wi Banaszkowi, Maciejowi Tu-
rzańskiemu, Wojciechowi Wojt-

kowiakowi, Teresie Wojtko-
wiak i Marii Wygralak. Za
udział w akcjach ratowni-
czych i szkoleniach odznakę
Strażak Wzorowy dostali: Mi-
chał Jagła, Sławomir Kmiecik,
Marcin Binek i Dariusz Mać-
kowiak.

Sołtys Bożacina Maria Wy-
gralak,  także odznaczona
tego dnia, podziękowała stra-
żakom za ich trud i gotowość
do niesienia pomocy. A boża-
cińskie przedszkolaki, pod
opieką Aleksandry Ciesiółlki,
przygotowały krótki program
artytyczny.

O godz. 15.00 odbyła się defi-
lada pododdziałów z udziałem
zabytkowego wozu konnego i
przy dźwiękach orkiestry stra-
żackiej z Kobylina. Potem goście
mogli się wpisać się do Księgi
Pamiątkowej oraz skosztować
strażackiej grochówki.       (eliz)

Do 15 sierpnia  powinien siê za-
koñczyæ remont drogi gminnej
w Raciborowie. Na drodze o
d³ugoœci 1 370 m wykonane
zostanie plantowanie poboczy,
frezowanie nawierzchni asfalto-
wych, naprawa dziur w istnie-
j¹cej nawierzchni poprzez wy-
pe³nienie mieszank¹ mineralno-
bitumiczn¹ oraz u³o¿enie war-
stwy wyrównawczej i œcieralnej.
Wy³onionym w drodze przetar-
gu wykonawc¹ robót jest Przed-
siêbiorstwo Robót Drogowych
DroBud SA z Jarocina.

W minionym roku gmina odda³a
do u¿ytku cztery nowoczesne,
wielofunkcyjne boiska szkolne,
o nawierzchni sztucznej, w pla-
nach jest budowa kolejnych.
Maj¹ one powstaæ przy Szko-
le Podstawowej nr 4, Zespo-
le Szkó³ nr 3, Zespole Szkó³
nr 1 z Oddzia³ami Integracyj-
nymi oraz przy Zespole Szkó³
w Orpiszewie. Dokumentacja
techniczna zosta³a opracowa-
na, z³o¿ono wnioski o dofinan-
sowanie zewnêtrzne inwestycji.

K r ó t k o

Wrêczenie stra¿ackich odznaczeñ by³o jednym z wa¿niejszych punktów
uroczystoœci

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił
konkurs na plakat promujący wo-
jewództwo wielkopolskie.

Konkurs organizowany jest w
dwóch kategoriach. Zainteresowa-
ni studenci i absolwenci szkół ar-
tystycznych powinni przygoto-
wać prace w formacie 100x70 w
dowolnej technice, uczniowie i
słuchaczy szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół średnich i wy-
ższych - w formacie 50x70. Na

Promuj Wielkopolskê

Kruszywem hanse grand, odpornym na działanie warunków atmos-
ferycznych, nie ścierającym się, nie pylącym i nie brudzącym, wyłożona
została alejka od budynku po Urzędzie Skarbowym do ul. Zdunowskiej.
Utwardzenie parkowej alejki kosztowało gminę 44 tys. zł brutto.     (mm)

Odznaczenia w imieniu pre-
zydenta RP wręczał burmistrz
Julian Jokś, składając jednocze-
śnie najlepsze życzenia z okazji
jubileuszu. Gratulacje przekazali
również Zofia Jamka, przewod-
nicząca Rady Miejskiej, oraz
Włodzimierz Spruch, kierownik
USC.

Medale za 50 lat pożycia
otrzymali: Janina i Marian Bin-
kowscy, Marian i Stefania Figu-

Odznaczeni w Ratuszu
W œrodê 6 czerwca 2007r. w sali reprezentacyjnej krotoszyñ-
skiego Ratusza dziewiêæ par ma³¿eñskich otrzyma³o medale Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

rowie, Marianna i Władysław
Florkowscy, Stanisław i Stanisła-
wa Gardiaszowie, Helena i Hen-
ryk Kończalowie, Zofia i Leon Ku-
sterkowie, Weronika i Zygmunt
Marciszowie, Teresa i Władysław
Stachowiakowie, Czesława i Jan
Staniszewscy, Zofia i Julian Mo-
rasiowie. Uroczystość uczczono
lampką szampana, a następnie
burmistrz zaprosił wszystkich ju-
bilatów do restauracji.          (mm)

W Lutogniewie oddano do
użytku nowo wybudowane uli-
ce: 225 m ul. Stawnej,  164 m ul.
Lipowej (odcinek od. ul. Miodo-
wej do ul. Stawnej), 226m ul.
Miodowej, 90 m ul. Starogrodz-
kiej.

Odbiór techniczny inwesty-
cji nastąpił 13 czerwca w obec-
ności burmistrzów Juliana Jok-
sia i Franciszka Marszałka, soł-

Lutogniewskie ulice

tysa wsi Bronisława Kaczmar-
ka, inspektora nadzoru, przed-
stawicieli Wydziału Inwestycji i
Gospodarki.

Odbiór przebiegł pomyślnie,
nie wniesiono żadnych poważ-
nych uwag. Wykonawcą zadania
była, wyłoniona drogą przetargu
firma Gembiak & Mikstacki. In-
westycja kosztowała gminę oko-
ło 705 tys. zł.                                  (mm)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Krotoszynie ocze-
kuje na opublikowanie zmian usta-
wy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o podatku rolnym. W
związku z tym wnioski na nowy
okres zasiłkowy, tj. od 1 września
2007r. do 31 sierpnia 2008r. będą wy-
dawane i przyjmowane od lipca.
Wnioski o ustalenie prawa do zalicz-
ki alimentacyjnej na ten sam okres
należy składać za pośrednictwem
komornika, począwszy od lipca br.

W przypadku złożenia wniosku
wraz z dokumentami w lipcu świad-
czenia za wrzesień wypłacone zo-
staną do 30 września, natomiast zło-
żenie wniosku z dokumentami w
sierpniu pozwoli wypłacić wrześnio-
we świadczenia rodzinne do 31 paź-
dziernika br.  Kompletując doku-
menty potrzebne do wniosku, nale-
ży pamiętać o informacji o docho-
dach za 2006r. z Urzędu Skarbowe-
go.

Informacje na temat wniosków
i świadczeń udzielane są w Ośrod-
ku na ul. Kobylińskiej 10a  w pok. nr
1, 2 i 3 na II piętrze oraz tel. 062 725
36 68,  062  725 39 96 wew. 32, 33 i
34.                                                (mgops)

Œwiadczenia
rodzinne

£adna alejka
Zgodnie z umow¹ dobieg³y koñca prace prowadzone w parku
przez firmê Brukarstwo i Handel W³odzimierza Kasprzaka z KoŸ-
mina Wlkp. Odbiór techniczny kolejnej utwardzonej alejki par-
kowej nast¹pi³ w œrodê 20 czerwca.

Po takiej ulicy przyjemnie przejœæ siê...

autorów ze szkoł artystycznych
czeka I nagroda w wysokości 2
tys. zł i II nagroda - tys. zł brut-
to. W kategorii drugiej łączna
wartość nagród wynosi 2 tys. zł
brutto. Autorowi najlepszej pra-
cy z obu kategorii przyznane zo-
stanie Grand Prix w wysokości 4
tys. zł brutto.

Prace opatrzone godłem (4
cyfry) należy dostarczyć lub prze-
słać do 15 listopada br.  do Gabi-
netu Marszałka Województwa

Wielkopolskiego, al. Niepodległo-
ści 16/18, 61-713 Poznań, z dopi-
skiem Konkurs plastyczny. Na od-
wrocie należy przykleić kopertę, a
w niej umieścić dane osobowe au-
tora: imię, nazwisko, dokładny ad-
res z kodem pocztowym i numerem
telefonu, kategoria. Koperta musi
być zaklejona. Prace oceniane będą
przez niezależne jury powołane
przez marszałka. Dodatkowe in-
formacje na stronie www.wielko-
polska.mw.gov.pl                      (eliz)
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Gospodarzami spotkania byli bur-
mistrz Julian Jokś, przewodnicząca
Rady Miejskiej Zofia Jamka oraz
zastępca burmistrza Ryszard Czusz-
ke. Gośćmi byli: prezes KS Krotosz

Jan Krysztofiak, trener Andrzej Le-
siński, kierownik sekcji Aleksander
Sędzik oraz dwaj zawodnicy (nie
wszyscy mogli przybyć) Krzysztof
Strzałkowski i Tomasz Durajczyk.

Mecz o awans odbył się 19 maja
w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Krotosz zagrał w nim z drużyną KS
Agrokociewie Starogard Gdański.
Było to spotkanie rewanżowe, bo-
wiem 12 maja w Starogardzie Kro-

tosz wygrał z Agrokociewiem 7:3. Po
bardzo zaciętej, wyrównanej grze
krotoszynianie na swoim terenie po-
konali ponownie rywali - 6:4. Mecz
ten był ukoronowaniem starań o wej-
ście do I ligi. Podczas pobytu w Urzę-
dzie sportowcy przedstawili krótko
historię zmagań o awans. Rozma-
wiano także o pomocy finansowej dla
klubów sportowych ze strony samo-
rządu, która w naszej gminie ma cha-
rakter systemowy i wiąże się z pro-
mocją Krotoszyna.

Burmistrz złożył sportowcom i
szefowi klubu gratulacje. - Życzę, aby
pasja społecznikowska – bo przecież
nie robicie tego zawodowo -  przyno-
siła wam w dalszym ciągu wiele ra-
dości – mówił. - My, jako samorząd
możemy wspomagać i chcemy wspo-
magać działalność klubów sporto-
wych, które reprezentują Krotoszyn.

Rozmowy przy okazji

Jan Krysztofiak, prezes Kroto-

sza, pochwalił na spotkaniu inne klu-
bowe zespoły tenisa stołowego: jeden
z nich walczy w trzeciej lidze, drugi
w klasie okręgowej, razem piłeczkę
odbija blisko 70 osób. KS Krotosz

zrzesza ok. 240 zawodników w czte-
rech sekcjach sportowych: karate,
pływanie, tenis stołowy i biegi dłu-
godystansowe. Wielu chętnych do
uprawiania sportu we wszystkich
sekcjach i udział w liczących się roz-
grywkach powoduje, że rosną kosz-
ty funkcjonowania klubu. – Jak ten
problem rozwiązać? – pytał. Zwró-
cił uwagę na to, że sukcesy sporto-
we to w dużej mierze także zasługi
ludzi, którzy kręcą się wokół spor-

tu: nauczycieli, działaczy, trenerów.
Aleksander Sędzik, kierownik sekcji,
skorzystał ze spotkania z burmi-
strzem, by zwrócić uwagę na stan ro-
let w sali OSiR-owskiej na ulicy Młyń-
skiej. - Podklejaliśmy je, ale znowu
trzeba by je naprawić. Koszt napra-

Pierwszoligowcy w Urzêdzie
13 czerwca w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie w³adz gminy z pingpongistami klubu Krotosz. Powodem spotkania by³ awans

dru¿yny tenisa sto³owego do I ligi.

Sk³ad dru¿yny tenisa sto³owego Krotosz:
Tomasz Durajczyk – Wa³brzych, Adrian Korzybski – Wa³brzych, Rado-

s³aw Malinowski – Poznañ, Krzysztof Strza³kowski – Brzeg Dolny, re-

zerwowy Rados³aw Waœciñski – Kobylin, Jaros³aw Maækowiak - od-

szed³ z Krotosza, gra³ jeszcze w meczu o awans.

Krzysztof Strza³kowski, Brzeg Dolny, absolwent Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wroc³awiu:
- Atmosfera w klubie jest bardzo dobra, gram w Krotoszu od roku,

by³em przez rok w Niemczech, gdzie na obozie przygotowawczym przez

21 dni mieliœmy treningi piêæ razy dziennie.

Tomasz Durajczyk, Wa³brzych, powo³any do kadry narodowej
na akademickie mistrzostwa Europy, studiuje pedagogikê na
Uniwersytecie Wroc³awskim:
- W Krotoszu gram drugi sezon, by³em w wielu klubach i wiem, jak

jest gdzie indziej; mam propozycje z innych klubów, chcia³bym zostaæ

tutaj.

Organizatorzy zadbali o na-
strój nadmorskiej zabawy: były
palmy, naszyjniki z kwiatów, pia-

wy lub wymiany jednej waha się od
500 do 1000 zł. Według działacza
sportowego problemem będzie orga-
nizacja zawodów tenisa stołowego,
bo obca drużyna może zakwestiono-
wać przygotowanie sali do rozgry-
wek i odmówić gry.

Gmina daje bazê

Zdaniem burmistrza Juliana
Joksia nasza gmina może być dum-
na z ilości klubów sportowych i za-
angażowanych w rozmaite dyscypli-
ny młodych ludzi. – Z zewnątrz nas
podziwiają, zadroszczą, że Kroto-
szyn stać na takie kluby, a u nas
wszyscy ciągle narzekają, że samo-
rząd za mało daje. A przecież w
działalności sportowej Krotoszyn
jest ponadprzeciętny.  Według
burmistrza rolą gminy jest przy-
gotowanie bazy do uprawiania
sportu, czyli sal sportowych i bo-
isk, z czego nasz samorząd wy-
wiązuje się dobrze. Nowe boiska
sportowe przy szkołach, sale
sportowe szkolne i funkcjonujące
poza nimi umożliwiają mieszkań-
com uprawianie rozmaitych dys-
cyplin sportowych. Kryta pływal-
nia pozwala na doskonalenie sty-
lu pływackiego i utrzymanie kon-
dycji przez cały rok i to także
sportowcom niepełnosprawnym. -
Mamy również klasy integracyj-
ne, przedszkola z oddziałami in-
tegracyjnymi, są przymiarki do
tego, żeby powstało u nas cen-
trum tenisowe dla osób niepełno-
prawnych, bo jest szansa, że do-
staniemy środki zewnętrzne. My
dajemy dobrą bazę sportową, rolą
mieszkańców jest natomiast wy-
pełnienie tej bazy i to od nich i od
klubów sportowych zależy, jak
wykorzystają te możliowści.

Promocja na pikniku

Sportowcy, główni bohatero-
wie spotkania, nie ukrywali jed-
nak, że w sporcie liczą się pienią-
dze. – Mam propozycje z innych
klubów, chciałbym zostać w Kro-

toszu, atmosfera jest tu bardzo
dobra, ale to zależy od rozmów,
także o finansach.

Burmistrz przypomniał, że w
naszej gminie kluby korzystają z
dofinansowania na promocję
przez sport. Nowością w regula-
minie promocji będzie obowiązek
udzielania się na forum gminy, na
rzecz mieszkańców. Każdy klub
korzystający z dofinansowania

będzie zobligowany do przygoto-
wania jednej dużej imprezy w for-
mie festynu sportowego lub pik-
niku, w którym będą uczestniczyli
krotoszynianie. Gospodarz gminy
wyjaśnił też, że obiecał prezeso-
wi Krysztofiakowi z okazji awan-
su, iż najbliższe dwa wyjazdy
Krotosza na zawody do odległych
miejscowości odbędą się na koszt
gminy, która zapewni zawodni-
kom dojazd i opłaci nocleg w ho-
telu. – Jestem ludowcem i dlate-
go tenis stołowy jest mi bardzo
bliski. To sport uprawiany w każ-
dej wsi, w każdej świetlicy wiej-
skiej.

Pierwsza liga z obr¹czkami

- Czy się utrzymamy w I lidze?
– rozważał trener Andrzej Lesiń-
ski. – Powiem inaczej  - najtrudniej
jest wejść do niej, pracowaliśmy nad
tym trzy lata, zbierając powoli punk-
ty. Jeśli utrzymamy ten skład dru-
żyny, gwarantuję środek tabeli, bo
poziom zawodników jest wysoki.
Zawodnicy opowiadali władzom
gminy o intensywnym treningach i
latach pracy i wyrzeczeń potrzeb-

Hawaje na boisku
I na Hawajach czasem pada, o czym mogli siê przekonaæ uczestnicy Festynu Hawajskiego, który odby³ siê
w sobotê 2 czerwca na terenie Zespo³u  Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi na B³oniu.

udało się zaprezentować na dwo-
rze, większość odbyła się w sali
sportowej. W programie były wy-
stępy artystyczne z udziałem
uczniów, pokaz tańca towarzyskie-
go, pokaz mody sponsorowany
przez sklep odzieżowy Oliwia,
prezentacja wyszkolenia psów po-
licyjnych.

Z dużą ciekawością mieszkań-
cy obejrzeli mecz piłki nożnej na-
uczyciele kontra rodzice. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła
się loteria fantowa, po losy do niej
trzeba było stanąć w tasiemcowej
kolejce.

Czynne były stoiska małej ga-
stronomii, prowadzone przez ro-
dziców uczniów - pyszne słodkie
wypieki oraz grillowane kiełbaski
miały popyt. Bo tak to zwykle bywa
nad morzem - wszyscy są głodni :).
Na koniec festynu odbyła się za-
bawa taneczna.                          (eliz)

nych, by dojść do wysokiej formy, co
sprowokowało przewodniczącą Zo-
fię Jamkę do pytania o życie osobi-
ste: – Jak udało się wam poznać ja-
kieś dziewczyny? – Miałem taki
układ z trenerem, że odpuszczał mi

ranny trening w niedzielę, jeśli w so-
botę wieczorem wychodziłem z
domu – wyjaśnił ze śmiechem To-
masz Durajczyk. – Ale w popołu-
dniowym już musiałem wziąć
udział.                                                (eliz)

sek, plażowy parawan. Jednak z
powodu deszczowej aury tylko
część przygotowanego programu

Od lewej: Aleksander Sêdzik, Jan Krysztofiak, Zofia Jamka, Julian Jokœ, Ryszard Czuszke, Andrzej Lesiñski, Krzysztof Strza³kowski, Tomasz Durajczyk fot. Izabela Bartoœ (x3)
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Kie³baski serwowano tak¿e w hawajskich rytmach
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Dni Krotoszyna 2007

... gimnazjów i szkoły mu-
zycznej, koncert Kroto-
szyńskiej Orkiestry Dę-
tej, Krotos-Bandu... Na
scenie promowały się lo-
kalne zespoły muzyczne,
preferujące tzw. ostre
granie, tańczyły zespoły
i kluby. Do tego Teatr
Ognia, wesołe miastecz-
ko, stragany z pamiątka-
mi, zabawkami, biżute-
rią, stoiska gastrono-
miczne, loteria fantowa.
Ludzie dobrego serca
wzięli udział w akcji od-
dawania krwi i kweście
na rzecz niepełnospraw-
nego Grzegorza Szczepa-
niaka.

Trzydniowej impre-
zie towarzyszyły wysta-
wy, turnieje sportowe,
mecz piłkarski samorzą-
dowców, rajdy piesze i ro-
werowe...                     (eliz)

Książkę zredagowały nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej nr 8 -
Krystyna Poczta i Katarzyna Macie-
jewska. Zamieściły w niej autentycz-
ne przepisy kuchni regionalnej zapi-
sane gwarą wielkopolską oraz prze-
pisy ulubionych potraw żyjących
mieszkańców Krotoszyna i okolic,
podanych współczesną polsz-
czyzną. Wszystkie receptury
przetłumaczone zostały na język
niemiecki.

Podczas niedzielnej degusta-
cji każdy, kto kupił książkę (10 zł),
mógł do woli kosztować przysma-

ków przyrządzonych przez au-
torów przepisów. Kto nie próbo-
wał, niech żałuje. Nie było
wprawdzie świątecznego kar-

pia burmistrza Juliana Joksia
– sezon nie sprzyja tej rybie –
ale można było za to skoszto-
wać polędwicy z kurkami wi-
ceburmistrza Franciszka Mar-
szałka oraz placków z piersi kur-

czaka Zofii Jamki, przewodniczącej
Rady Miejskiej. Do tego inne hity
kuchni krotoszyńskiej: bigos, piero-
gi z serem, kopytka, placek drożdżo-
wy,  babeczki, oponki...             (eliz)

Smako³yki krotoszyñskie
W niedzielê Dni Krotoszyna 2007  o godz. 15.00 odby³a siê
na Rynku promocja ksi¹¿ki Krotoszyñskie smako³yki.

Gwiazdami tegorocznych Dni Krotoszyna by³y: Kate Ryan, £zy i Gosia Andrzeje-
wicz, ale atrakcji miejskiego œwiêta by³o wiêcej. Wystêpy dzieci, popisy uczniów
szkó³ podstawowych...
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A
 w poniedziełek 4 czerw-
ca robili to w sali biblio-
tecznej: burmistrz Ju-

lian Jokś, jego zastępcy Ry-
szard Czuszke i Franciszek
Marszałek oraz sekretarz Sta-
rostwa Powiatowego Edward
Kozupa. Przedstawiciele kroto-
szyńskich władz czytali zna-
ne polskie bajki i  baśnie
przedszkolakom z Misia

Uszatka oraz pierwszoklasi-
stom z SP 4. Dzieci usłysza-
ły: Alibabę i 40 rozbójników

w wykonaniu Franciszka
Marszałka, Trzy świnki - w
interpretacji  Ryszarda
Czuszke oraz Stoliczku, na-

kryj się - czytał burmistrz
Jokś. Sekretarz Kozupa za-
prezentował młodym słucha-
czom fragmenty Dzieci z Bul-

lerbyn.  Potem włodarze
przedstawiali maluchom za-
lety czytania i opowiadali o

W³adza czyta dzieciom
Ca³y Krotoszyn

czyta dzieciom to
nazwa akcji Kroto-
szyñskiej Biblioteki
Publicznej prowa-
dzonej w ramach VI
Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania
Dzieciom.

swoich najwcześniejszych do-
świadczeniach z książką. Pod-
sumowaniem czytelniczego
spotkania był występ kółka re-

cytatorskiego Czwórka  z
SP 4  pod opieką Hanny
Sztuki. Uczniowie przygoto-
wali na tę okazję zestaw wier-
szy dla dzieci słynnych pol-
skich pisarzy.                      (eliz)

Na przedszkolny festyn rodzin-
ny tłumnie przybyli nie tylko wy-
chowankowie Maciusia z rodzica-
mi, ale też mieszkańcy okolicznych
osiedli z potencjalnymi kandyda-
tami na przedszkolaków i absol-
wenci Maciusia, którzy odwie-
dzają  przedszkole, kiedy nadarza
się okazja.

Każdy maluch znalazł coś dla
siebie. Przy muzyce odbywały się
konkursy i zabawy taneczne, po-
kazy tańca, tresury psów policyj-

Festyn w Maciusiu
13 czerwca po po³udniu plac przed przedszkolem Maciuœ rozbrzmiewa³ gwarem  i œmiechem.

Miasto i Gmina Krotoszyn ak-
tywnie uczestniczy w rządowym
programie wyrównywania szans
edukacyjnych i projektowania
działań zmierzających do kompen-
sowania różnic wynikających z po-
chodzenia społecznego ucznia.

Na te działania składa się mię-
dzy innymi pomoc stypendialna
oraz wsparcie lokalnych i regio-
nalnych programów wyrównywa-
nia szans edukacyjnych tworzo-
nych przez jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje poza-
rządowe. W roku 2006 - w ramach
środków finansowych przekaza-
nych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej na dofinansowanie Lo-

kalnego programu wyrówny-

wania szans edukacyjnych

dzieci i młodzieży uczęszczają-

cych do szkół podstawowych i

gimnazjów zamieszkałych na

terenie Miasta i Gminy Kroto-

szyn - burmistrz Krotoszyna przy-
znał 148 stypendiów uczniom po-
chodzącym z rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji ma-
terialnej oraz osiągającym do-
bre wyniki w nauce bądź spor-
towe. Wartość pomocy wyniosła
łącznie 79 tys. zł. Od 2005 roku
wypłacane są również  stypen-
dia motywacyjne, które po raz
kolejny uczniowie otrzymali w
kwietniu br. Na ich realizację
wydano 25 tys. zł.

Przypominamy, że stypendia

za wyniki w nauce lub osiągnię-
cia sportowe (stypendia moty-
wacyjne) może otrzymać uczeń
szkoły podstawowej, począwszy
od czwartej klasy do końca gim-
nazjum. Finansuje je samorząd,
a przydziela dyrektor szkoły w
porozumieniu ze szkolną ko-
misją stypendialną. Wniosek o
przyznanie stypendium wycho-
wawca klasy składa do komisji,
która przekazuje dokumenty
dyrektorowi szkoły wraz ze
swoją opinią. Komisja określa
również średnią ocen upraw-
niającą do otrzymania świdcze-
nia. Stypendium wynosi 128 zł
i jest wypłacane raz w seme-
strze.                                          (arl)

Stypendia motywacyjne

nych. Można było oznakować ro-
wer, zrobić sobie niecodzienną ko-
lorową czuprynę albo tatuaż. Za
budynkiem przedszkola czekały
dalsze atrakcje: dmuchana
zjeżdżalnia oraz kącik plastyczny,
w którym dzieci malowały, rysowa-
ły, kolorowały i lepiły z plasteliny,
co się komu żywnie podobało.

Maluchy cieszyły się ze spotka-
nia z sympatycznym smokiem Dino
rozdającym cukierki, zaś dorośli
korzystali z domowej kawiarenki,

gdzie serwowano pyszne pieczywo
przygotowane na festyn przez
mamy przedszkolaków. Również
grochówka i pieczone kiełbaski
cieszyły się dużym powodzeniem.
Emocje wzbudzała loteria fanto-
wa, w której każdy los był wygra-
ny i dodatkowo brał udział w lo-
sowaniu głównym. Pieniądze z fe-
stynu zostaną przeznaczone na
potrzeby przedszkola, między in-
nymi na  zakup pomocy dydak-
tycznych.                                  (mm)

W dniach 2 i 3 czerwca w Pre-
vidzy na Słowacji odbył się mię-
dzynardowy turniej korfballowy, w
ramach ligi wyszechradzkiej (Sło-
wacja, Polska, Czechy, Węgry). Re-
prezentacja Polski do lat 15 po bar-
dzo zaciętych spotkaniach zajęła
II miejsce.

Korfball na S³owacji
Zawodnicy UKS Fenix otrzy-

mali powołania do kadry narodo-
wej juniorów młodszych i zapre-
zentowali się z bardzo dobrej stro-
ny. Są to: Mikołaj Śpitalniak, Adam
Ochmann i Mikołaj Moraś – wszy-
scy z Gimnazjum nr 1 w Krotoszy-
nie.                                            (piotr)

Deszczowa pogoda pomie-
szała 2 czerwca nieco szyki or-
ganizatorom szkolnego festynu
w Gorzupi, który trzeba było
przenieść z placu na dworze do
wnętrza wiejskiego domu kultu-
ry.

Zmiana lokacji spodobała się
jednak mieszkańcom wsi, którzy
chętnie zajęli miejsca przy sto-
likach w sali, gdzie były konty-
nuowane występy uczniów. Do
wnętrza budynku przeniesione

zostały także stoiska małej ga-
stronomii, w których serwowa-
no placki, kawę, kiełbaski i gro-
chówkę. Około godz. 20.00 odby-
ło się losowanie nagród w lote-
rii fantowej, główną nagrodą był
ogrodowy basen dmuchany. Na-
stępnie odbyła się licytacja kra-
wata z autografem Renaty Be-
ger. Potem rozpczęła się zabawa
taneczna, której chętnymi
uczestnikami na początku byli
uczniowe.                                 (eliz)

Gorzupia siê bawi

Stypendia te w pierwszej edycji zosta³y przyznane na pó³ roku, kolejne

bêd¹ roczne. Ich wysokoœæ jest uzale¿niona od mo¿liwoœci bud¿etowych
gminy i kwoty zaplanowanej w corocznym bud¿ecie. Przyznaje je burmistrz
po zapoznaniu siê z opini¹ Gminnej Rady Sportu. Wniosek o stypendium
mog¹ do burmistrza sk³adaæ stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej
oraz jednostki organizacyjne naszej gminy (np. OSiR, szko³a) do 31 grudnia
– na rok nastêpny. Pe³ny regulamin przyznawania stypendiów i warunków,
którze trzeba spe³niæ, jest za³¹cznikiem do uchwa³y Rady Miejskiej z 27 lu-
tego br.                                                                        (eliz)

Stypendyœci sportowi
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z 30 maja br. mieszkań-

com naszej gminy, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawod-
nictwie sportowym, przyznane zostały stypendia. Poniżej lista tych
osób.

lp. imiê i nazwisko dyscyplina nazwa klubu

1. Maciej Misiak karate KS „Krotosz”

2. Karol Remisz karate KS „Krotosz”

3. Adrian Kubiak karate KS „Krotosz”

4. Dawid Wujczyk karate KS „Krotosz”

5. Mateusz Pautrzak lekkoatletyka KS „Krotosz”

6. Marina Rozum sumo TA „Rozum”

7. Aron Rozum sumo TA „Rozum”

8. Wojciech Poczta sumo TA „Rozum”

9. Marcin Rozum sumo TA „Rozum”

10. Szymon Tysiak sumo TA „Rozum”

11. Sebastian Bernat sumo TA „Rozum”

12. Mateusz Konieczny sumo TA „Rozum”

13. Szymon Stasierski zapasy LKS „Ceramik”

14. Miriam Marciniak zapasy LKS „Ceramik”

15. Dariusz Filipczak zapasy LKS „Ceramik”

16. Marcin Mi³kowski zapasy LKS „Ceramik”

17. Justyna Niœkiewicz zapasy LKS „Ceramik”

18. Monika Robakowska zapasy LKS „Ceramik”

19. Roman Wyrwas zapasy LKS „Ceramik”

20. Przemys³aw M¹czak zapasy LKS „Ceramik”

21. Mateusz Matyba zapasy LKS „Ceramik”

22. Rados³aw Baran zapasy LKS „Ceramik”

23. Damian Panek zapasy LKS „Ceramik”

24. £ukasz Stachowiak zapasy LKS „Ceramik”

25. Adam S³owiñski zapasy LKS „Ceramik”

26. Pawe³ Gajowczyk siatkówka UKS „Piast”

27. Rafa³ Sobañski siatkówka UKS „Piast”

28. Daria Paszek siatkówka KS „Astra”
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1 26 Moh Aleksander Kirgizja 20-29 30:30

2 35 Stachyra Piotr G³ogów 20-29 31:50

3 32 Bojko Miko³aj Jarocin 20-29 33:00

4 733 Jarosz Bogdan Wroc³aw 40-49 33:06

5 31 Musia³ Jakub Jarocin 20-29 33:15

6 126 Waloszczyk Bart³omiej Radomsko 30-39 33:33

7 30 Kalawski Maciej Boles³awiec 20-29 34:05

8 37 Rak Pawe³ Oleœnica 20-29 34:20

9 78 Arkipowa Julin Kirgizja K 34:32

10 225 Janowicz Jerzy Leszno 50-59 34:32

11 127 Kasprzak Krzysztof Krotoszyn 30-39 34:34

12 38 Pera Piotr Œwiêtoszów 20-29 34:40

13 118 Domaga³a Robert Krotoszyn 30-39 34:45

14 88 Janusiak Agnieszka Poznañ K 34:45

15 125 Napiera³a Tomasz Koœcian 30-39 34:55

16 229 Garbarek Wies³aw Jarocin 50-59 35:08

17 724 Œwiton Marian Bukowica 40-49 35:40

18 728 Walczak Eugeniusz Sieroszowice 40-49 35:45

19 119 Szmaciñski Robert G³ogów 30-39 35:45

20 121 Skolik £ukasz Krotoszyn 30-39 35:46

21 725 Sienkiewicz Czes³aw Krotoszyn 40-49 36:00

22 123 Pawlak Ireneusz Krotoszyn 30-39 36:05

23 25 Witkowski Marcin Krotoszyn 20-29 36:54

24 170 Janicki Piotr Leszno Do 19 36:26

25 729 Pastuszak Krzysztof Ostrów Wlkp. 40-49 37:00

26 226 Krawatka Andrzej G³ogów 50-59 37:03

27 234 £uc Jan Swarzêdz 50-59 37:12

28 224 Seifiev Kirgizja 50-59 38:35

29 230 Zielonka Marian Ostrów Wlkp. 50-59 38:40

30 27 Maciejewski Krzysztof Krotoszyn 20-29 37:43

31 87 Jarosz El¿bieta Wroc³aw K 38:55

32 171 Pautrzak Mateusz Krotoszyn Do 19 39:02

33 222 Dymacz Ignacy Kêpno 50-59 39:31

34 120 Wayda Adam G³ogów 30-39 39:49

35 29 Musielak Patryk Leszno 20-29 40:00

36 737 Siejak Andrzej Jarocin 40-49 40:01

37 80 Ukleja Monika Ostrów Wlkp. K 40:15

38 232 Neumann Jerzy Swarzêdz 50-59 40:28

39 231 Gromko Andrzej Kaszowo 50-59 40:42

40 77 Werner Katarzyna Molanów K 42:00

41 623 Rybka Eugeniusz Poznañ 60-69 42:08

42 130 To³³oczko Arkadiusz Jelcz-Laskowice 30-39 42:20

43 39 Nowicki Micha³ Nowe Skalm. 20-29 42:26

44 731 Pinkowski Edmund Ligota 40-49 42:30

Miejsce    Nr    Nazwisko i imiê                       Miejscowoœæ             Kat.wiek. Czas

45 124 Pawlak Arkadiusz Kalisz 30-39 43:00

46 79 Durak Katrzyna Szalejewo K 43:01

47 36 Knapik Piotr Krotoszyn 20-29 43:25

48 81 Barszowska Agata Leszno K 43:25

49 619 Wawrzynia Leon Ostrów Wlkp. 60-69 43:42

50 33 Oœko Dawid Milicz 20-29 44:15

51 34 Koœciów Maciej Milicz 20-29 44:15

52 735 Cymanek Andrzej Wroc³aw 40-49 44:32

53 223 Niewarowski Ireneusz W³odawa 50-59 44:37

54 573 Jakubiak Henryk Leszno 70 i pow. 45:15

55 732 Koller Ireneusz Stara Przysieka 40-49 45:22

56 28 Jamry Krzysztof Krotoszyn 20-29 45:22

57 723 Skrzypczak Marian Koœcian 40-49 45:32

58 172 Grzempowski Piotr Krotoszyn Do 19 45:38

59 233 Sonnek Zenon Syców 50-59 45:48

60 617 Naskrêt Eugeniusz Kroœnice 60-69 45:50

61 727 Stawowy Roman Krotoszyn 40-49 46:02

62 168 Pluta Adam Krotoszyn Do 19 46:02

63 622 Grêda Józef Syców 60-69 46:30

64 621 Hoppel W³odzimierz Poznañ 60-69 46:43

65 122 Sperzyñski Tomasz Krotoszyn 30-39 46:50

66 131 Drabik Marcin Wroc³aw 30-39 47:04

67 726 Basiñski Mariusz Krotoszyn 40-49 47:37

68 734 Michalak Andrzej Krotoszyn 40-49 48:00

69 85 Pautrzak Wiktoria Krotoszyn K 48:24

70 128 Torz Adam Poznañ 30-39 49:08

71 228 Mackowiak Walery Krotoszyn 50-59 49:33

72 117 Balcerek Tomis³aw KoŸmin 30-39 49:44

73 86 Kowalska Agnieszka Krotoszyn K 49:50

74 618 Gozdowski Edward Ostrów Wlkp. 60-69 49:53

75 129 Wawrzyniak S³awomir Ostrów Wlkp. 30-39 49:53

76 227 Maciejewski Piotr Kalisz 50-59 49:55

77 235 Glarymin Hubert (Niemcy) Dürdorf 50-59 50:10

78 82 Gradowska Joanna Œliwice K 51:47

79 83 Szamocka Katarzyna Œliwice K 51:47

80 574 Szkudlarek Micha³ Przysieka Pol. 70  pow. 52:30

81 736 Kasprolewicz Tomasz Kroœnice 40-49 52:38

82 620 Stasiñski Stanis³aw Poznañ 60-69 52:45

83 84 Pautrzak Anna Krotoszyn K 53:08

84 132 Wagner Miros³aw Poznañ 30-39 55:16

85 730 Kowalski Andrzej Krotoszyn 40-49 55:52

86 169 Wiatrak Przemys³aw Krotoszyn Do 19 55:52

87 76 Kapusta Sylwia Malanów K 57:35

Biegli 10 km

3 czerwca odbył się XXVIII Bieg

Krotosa. Impreza rozpoczęła się o
godz. 10.00. Przygotowano kilka biegów dostoso-

wanych dystansem do wieku uczestników: na 800 m dla klas III
i IV, na 1000 m dla klas V i VI, na 1000 m dla gimnazjalistów. Bieg główny na 10 km

poprowadzony ulicami miasta ukończyło 87 zawodników.
Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji, współorganizatorami: Urząd Miejski

w Krotoszynie, KS Krotosz, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Szkolny Związek Sportowy,
Powiatowa Komenda Policji, Komenda Hufca ZHP, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej.                                                                                                                                                        (eliz)

Miejsce    Nr    Nazwisko i imiê                       Miejscowoœæ             Kat.wiek. Czas

Informacje zbierane podczas
badania dotyczą osób pracujących
w gospodarstwach, użytkowania
gruntów, powierzchni zasiewów,
pogłowia zwierząt gospodarskich,
wyposażenia w sprzęt rolniczy, zu-
życia nawozów mineralnych i or-
ganicznych, działalności pozarol-
niczej prowadzonej w gospodar-
stwie oraz struktury dochodów.
Dane statystyczne uzyskane, za-
równo w Wielkopolsce, jak i w kra-
ju, posłużą do analiz i ocen pol-
skiego rolnictwa.

Jest to badanie reprezentacyj-
ne, w województwie wielkopol-
skim obejmie  ok. 16,5 tys. gospo-
darstw indywidualnych oraz po-
nad 730 gospodarstw rolnych -
jednostek prawnych. Badanie bę-
dzie realizowane czterema meto-
dami:

1. Droga internetowa. Pomię-
dzy 1 a 5 czerwca wszystkie wy-
losowane gospodarstwa mogą do-
konać samospisu poprzez wypeł-
nienie aktywnego formularza R-
SGR umieszczonego na stronie in-
ternetowej GUS http://
www.stat.gov.pl. Jeśli nie skorzy-
stają z tej formy, pracownicy
Urzędu Statystycznego w Pozna-
niu lub przeszkoleni ankieterzy
nawiążą z nimi kontakt i przepro-

Badanie statystyczne
obowi¹zkowe
Od 1 do 30 czerwca br. prowadzone bêdzie Badanie struktury

gospodarstw rolnych realizowane we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

wadzą badanie inną metodą.
2. Telefonicznie poprzez tele-

ankieterów. Pomiędzy 1 a 13
czerwca ok. 75 teleankieterów,
pracowników Urzędu Statystycz-
nego w Poznaniu, przeprowadzi-
ło telewywiad z użytkownikami
ok. 3500 gospodarstw rolnych.

3. Wywiad przeprowadzony
przez ankieterów terenowych. Po-
między 16 a 30 czerwca do ok. 13
tys. wylosowanych gospodarstw
rolnych zawita ok. 380  przeszko-
lenych ankieterów terenowych.

4. Samospis - formularz papie-
rowy. Samospisu dokonają jed-
nostki prawne użytkujące gospo-
darstwa rolne.

Do wszystkich wylosowanych
gospodarstw wysłano listy z infor-
macją o badaniu i sposobie jego
realizacji. Udział w badaniu jest
obowiązkowy, co oznacza, że
użytkownicy gospodarstw rol-
nych  są zobowiązani do udziela-
nia wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu R-
SGR. Wszystkie dane zbierane i
gromadzone podczas badania
struktury gospodarstw rolnych są
poufne, podlegają szczególnej
ochronie i objęte są tajemnicą sta-
tystyczną.

                   (stat)

Rolnictwo Wielkopolski
powierzchni użytków rolnych (w
kraju 5,76 ha).

Powierzchnia zasiewów w
2006 r. wynosiła 1 488,2 tys. ha i
stanowiła 98,0% powierzchni
gruntów rolnych. Zasiewy nasze-
go województwa stanowiły 13,0%
powierzchni zasiewów w kraju.

W grudniu 2006 r. pogłowie
bydła w województwie wielkopol-
skim wynosiło  731,0 tys. sztuk i
stanowiło 13,8% stada krajowego.
Wielkopolska zajmuje 3. miejsce
w kraju pod względem liczebno-
ści stada bydła.

Pogłowie owiec w Wielkopol-
sce wynosiło 35,5 tys. sztuk i sta-
nowiło  11,8% pogłowia owiec w
kraju. Stado owiec Wielkopolski
jest 2. pod względem liczebności
w kraju.

W końcu marca 2007 r. pogło-
wie trzody chlewnej w naszym wo-
jewództwie wynosiło 5 441,7 tys.
sztuk. Pod tym względem Wielko-
polska zajmuje 1. miejsce w kra-
ju - 30,2%.                                 (stat)

Województwo wielkopolskie
zajmuje 2 982,7 tys. ha, czyli 9,5%
powierzchni kraju. W ogólnej po-
wierzchni województwa (według
granic administracyjnych) w 2006
r. użytki rolne stanowiły 57,7% (w
kraju 51,0%), tj. 1 720,2 tys. ha.
Według Narodowego Spisu Rolne-
go 2002 w województwie wielko-
polskim było 202,1 tys. gospo-
darstw rolnych, co stawiało region
na 7. miejscu w kraju z udziałem
6,9%.

Ma to niewątpliwie związek z
inną niż w kraju strukturą gospo-
darstw. Choć nadal najliczniejszą
grupą są gospodarstwa do 5 ha, to
stanowi ona tylko 59,4% zbiorowo-
ści, podczas gdy w kraju ogółem
72,4%. W 2002 r. powierzchnia
użytków rolnych tych gospo-
darstw stanowiła zaledwie 8,8%
powierzchni użytków rolnych ogó-
łu gospodarstw Wielkopolski (w
kraju – 18,7%). Średnia wielkość
gospodarstw w 2002 r. wynosiła
9,91 ha powierzchni ogólnej i 9,00

Start uczestników
biegu g³ównego
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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.)

Wyniki zawodów

Styl dowolny
Dziewczêta 25 m. klasy  I – II
1.Wybiera³a Ola SP – 4  czas: 0:22:44
2.Markowska Julia SP – 7    0:23:62
3.Michalik Oliwia  SP – Orpiszew    0:23:68
Ch³opcy 50 m, klasy I – II
1.Dymek Cyprian  SP –1  0:51:62
2.Jankowski Dominik  SP – 3  0:52:59
3.KaŸmierczak Dawid  SP – 7  0:52:96
Dziewczêta 50 m, klasy III – IV
1.Patryniak Katarzyna  SP – 8   0:36:43
2.£opaczyk Julia  SP – 7  0:37:60
3.Garstka Joanna SP – 1  0:38:16
Ch³opcy 50 m, klasy III – IV
1.Minta Adam SP – 1  0:35:56
2.Kokot Aleksander SP – 7  0:36:50
3.Rybakowski Igor  SP- 1  0:37:61
Dziewczêta  50 m, klasy V - VI
1.£opaczyk Olga  SP – 7   0:32:75
2.Marcinkowska Weronika  SP – 7   0:33:63
3.Macydlarz Marcelina  SP – Kobierno  0:34:08
Ch³opcy 50 m, klasy V – VI
1.Kuca Przemys³aw   SP – Zduny  0:30:87
2.Orpiszak Bart³omiej  SP – 8   0:31:09
3.Leœniak Micha³  SP – 4  0:35:34
Gimnazja, dziewczêta 50 m
1.Figaj Dominika  - G-4    0:30:73
2.Blecha Marietta  G-4    0:32:33
3.Cegielska Marysia  G-4   0:32:84
Gimnazja, ch³opcy  50 m
1.Sadowski Wojciech  G-3  0:28:07
2.Radziszewski Mateusz  G-2   0:28:88
3.G¹towski Mateusz  G-1   0:31:04

Styl klasyczny
Dziewczêta 50 m, klasy III – IV
1.Patryniak Katarzyna SP – 8   0:44:41
2.£opaczyk Julia  SP – 7   0:47:23
3.Brajer Iza  SP - 7       0:48:74
Ch³opcy 50 m, klasy III – IV
1.Minta Adam  SP – 1   0:46:66
2.Cierniewski Bartosz  SP – Dobrzyca  0:47:91
3.Piotrowski B³a¿ej  SP – 3   0:50:40
Dziewczêta 50 m, klasy V – VI
1.£opaczyk Olga  SP – 7   0:43:35
2.Stefañska Magdalena  SP – Kobierno  0:43:61
3.Mielcarek Oliwia  SP – 4   0:45:22
Ch³opcy 100 m, dystans memoria³owy, klasy V –VI
1.Sobañski Marcin  SP – 1   1:27:06
2.Kuca Przemys³aw  SP – Zduny    1:27:36
3.Kostaj Tomasz  SP – Rozdra¿ew  1:38:05
Gimnazja, dziewczêta  50 m
1.Blecha Marietta  G-4   0:42:55
2.Bar Katarzyna  G-4    0:43:16
3.Nowaczyñska Agnieszka   G-2   0:44:36
Gimnazja, ch³opcy  50 m
1.Sobañski Micha³ G-1   0:38:26
2.Radziszewski Mateusz  G-2    0:38:68
3.Radojewski Bart³omiej  G-4   0:39:96

Styl grzbietowy
Dziewczêta 50 m, klasy III – IV
1.WoŸny Monika   SP - 7   0:42:01
2.Brajer Iza  SP – 7   0:43:35
3.Garstka Joanna   SP – 1    0:43:68

Ch³opcy 50 m,  klasy III – IV
1.Rybakowski Igor  SP – 1   0:42:13
2.Jañczak Pawe³  SP – 1  0:42:93
3.Kokot Aleksander  SP – 7   0:43:77

Najlepsi p³ywacy
12 czerwca w p³ywalni Wodnik odby³ siê XVII Memoria³ P³ywacki Jana Szlach-

ty. Organizatorem zawodów by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji. Wziêli w nich udzia³
m³odzi p³ywacy z krotoszyñskich szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Najmłodsi uczestnicy,  z klas II

i III szkół podstawowych, starto-

wali indywidualnie na dystansie 25

m, natomiast klasy IV i V pływały

na dystansie 50 m. Gimnazjaliści

startowali w na dystansie 50 m.

I starsi, i młodsi pływali stylem

grzbietowym i dowolnym. Zdo-

bywcy I, II i III miejsc we wszyst-

kich kategoriach dostali pamiąt-

Sprawni jak rybki
VII Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Miasta i
Gminy Krotoszyn odby³y siê w Wodniku 19 czerwca pod patro-
natem burmistrza Krotoszyna.

Dziewczêta 50 m, klasy V – VI
1.Mocydlarz Marcelina  SP – Kobierno  0:37:62
2.Marcinkowska Weronika  SP – 7    0:37:76
3.Graf Maria  SP – 8   0:40:74
Ch³opcy 50 m, klasy V – VI
1.Orpiszak Bartek  SP – 8    0:37:31
2.Sobañski Marcin  SP – 1    0:38:84
3.Kostuj Tomasz  SP – Rozdra¿ew  0:39:76
Gimnazja, dziewczêta 50 m
1.Figaj Dominika  G-4   0:33:89
2.Bar katarzyna  G-4  0:35:31
3.Kostuj Monika  G – Rozdra¿ew  0:38:68
Gimnazja, ch³opcy  50 m
1.Sadowski Wojciech  G-3    0:32:43
2.G¹towski Mateusz  G-1    0:34:57
3.Radojewski  Bart³omiej   G-4   0:35:56

Sztafety  4 x 50 m stylem dowolnym
Szko³y podstawowe, dziewczêta
1. SP nr 7  czas 2:22:82
2. SP nr 8  czas 2:27:80
3. SP nr 4  czas 2:35:06
Szko³y podstawowe, ch³opcy
1. SP nr 4  czas 2:27:64
2. SP nr 1  czas 2:29:26
3. SP nr 7  czas 2:30:32
Gimnazja, dziewczêta
1. Gimn. nr 4  2:06:36
2. Gimn. nr 2  2:27:59
Gimnazja, ch³opcy
1. Gimn. nr 3  2:07:92
2. Gimn. nr 2  2:10:48
3. Gimn. nr 1  2:16:15
Dru¿ynowo, szko³y podstawowe
1.Szko³a Podstawowa nr 7
2.Szko³a Podstawowa nr 1
3.Szko³a Podstawowa nr 8
Gimnazja
1.Gimnazjum nr 4
2.Gimnazjum nr 2
3.Gimnazjum nr 1

kowe dyplomy, które wręczali:

dyrektor pływalni Jacek Cier-

niewski, naczelnik wydziału

oświaty Jerzy Janicki oraz na-

uczyciel Włodzimierz Figaj. Naj-

lepsza w rozgrywkach szkoła

podstawowa oraz najlepsze gim-

nazjum otrzymały puchar ufun-

dowany przez burmistrza Kroto-

szyna.

Szko³y podstawowe, dziewczêta

Styl grzbietowy, klasy II
I miejsce Kinga Ostój, SP 7 0:26,18
II m. Joanna Robakowska, SP 7 0:26,76
III m. Luiza Pl¹skowska, SP 7 0:28,18

Styl grzbietowy, klasy III
I m. Agnieszka Jakubowska , SP 1 0:23,22
II m. Anna Eliasz, SP 7 0:24,27
III m. Roksana Mayer, SP 7 0:25,66

Styl grzbietowy, klasy IV
I m. Katarzyna Patryniak – SP 8 0:40,54
II m. Anna Kaczmarek – SP 7 0:45,19
IIII m. Olga Federowicz – SP 4 1:02,26

Styl grzbietowy, klasy V
I m. Weronika Marcinkowska, SP 7 0:37,75
II m. Roksana Szyrner, SP 7 0:48,33
III m. Patrycja Pospiech, SP 1 1:05,83

Styl dowolny, klasy II
I m. Nikola Szczegóra, SP 7 0:22,82
II m. Dominika Pestka, SP 7 0:25,15
IIII m. Julia Markowska, SP 7 0:26,16

Styl dowolny, klasy III
I m. Joanna Garstka, SP 1 0:16,76
II m. Marlena Kozal, SP 7 0:18,96
IIII m. Katarzyna Kamiñska, SP 1 0:19,63

Styl dowolny, klasy IV
I m. Julia £opaczyk, SP 7 0:37,53
II m. Adrianna Kaczmarek, SP 1 0:37,90
III m. Ma³gosia Leœniak, SP 4 0:37,97

Styl dowolny, klasy V
I m. Olga £opaczyk, SP 7 0:32,52
II m. Oliwia Mielcarek, SP 4 0:36,38
III m. Florentyna Grenda, SP 7 0:43,87

Sztafeta, 4 x 50m
I m. SP 7 2:25,47
II m. SP 4 2:41,72
IIII m. SP 1      2:50,75

Szko³y podstawowe, ch³opcy

Styl grzbietowy, klasy II
I m. Dawid WoŸniak, SP 7 0:26,79
II m. Dawid Kurzawa, SP 1 0:27,61
III m. Mateusz Rozum, SP 1 0:29,23

Styl grzbietowy, klasy III
I m. Pawe³ Jañczak, SP 1 0:19,19
II m. Kamil Nowacki, SP 7 0:20,65
III m. Piotr Kruœ, SP 7 0:21,94

Styl grzbietowy, klasy IV
I m. Igor Rybakowski, SP 1 0:42,24
II m. Jakub Rogacki, SP 7 0:46,83
III m. Bartosz G¹siorkiewicz, SP 8 0:52,02

Styl grzbietowy, klasy V
I m. Szymon G¹towski, SP 4 0:42,80
II m. £ukasz Przyjemski, SP 7 0:44,03
III m. Gracjan Matyla, SP 1 0:57,16

Styl dowolny, klasy II
I m. Adam Krajewski, SP 1 0:22,45
II m. Karol Zawikowski, SP 1 0:22,97
III m. Cyprian Dymek, SP 1 0:23,00

Styl dowolny, klasy III
I m. Przemek Wiedemann, SP 8 0:18,60
II m. Dawid Przyjemski, SP 7 0:18,68
IIII m. Pawe³ Borusiak, SP 7 0:18,98

Styl dowolny, klasy IV
I m. Adam Minta, SP 1 0:35,98
II m. Aleksander Kokot, SP 7 0:37,55
III m. Bartosz Cierniewski, SP 0:40,10

Styl dowolny, klasy V
I m. Sebastian Golka, SP 7 0:35,08
II m. Artur M¹drecki, SP 7 0:38,20
III m. Krzysztof Pluta, SP 1 0:39,25

Sztafeta, 4 x 50m
I m. SP 7 2:30,92
II m. SP  1 2:35,38
IIII m. SP 42:54,96

Gimnazja, dziewczêta

Styl grzbietowy, klasy I
I m. Kasia Bar, G 4 0:36,26
II m. Martyna Filipiak, G 4 0:42,54
III m. Madzia Roszczak, G 3 0:59,56
Styl grzbietowy, klasy II
I m. Marta Zielonka, G 2 0:42,90
II m. Anastazja Wojciechowska, G  4       0:44,41
III m. Anna Broda, G 4 0:46,59
Styl grzbietowy, klasy I
I m. Mateusz G¹towski, G 1 0:34,71
II m. Mateusz Marsza³ek, G 4 0:39,32
III m. £ukasz Pietrasik, G 1 0:52,15
Styl grzbietowy, klasy II
I m. Bart³omiej Radojewski, G 4 0:35,28
II m. Dominik Kamiñski, G 3 0:40,23
III m. Benjamin Blecha, G 4 0:40,37
Styl dowolny, klasy I
I m. Maria Cegielska, G 4 0:33,48
II m. Monika Gniazdowska, G 4 0:41,78
III m. Wiktoria £opaczyk, G 3 0:47,44
Styl dowolny, klasy II
I m. Ma³gorzata Kornek, G 1 0:36,46
II m. Magdalena Podziemska, G 1 0:37,04
III m. Robakowska Olimpia, G 4 0:37,58
Sztafeta, 4 x 50m
I m G 4 2:24,30

Gimnazja , ch³opcy

Styl dowolny, klasy I
I m. Kacper Boczek, G 2 0:31,52
II m. Karol Konarkowski, G 3 0:37,30
III m. Maciej Lepczyñski, G 1 0:39,57
Styl dowolny, klasy II
I m. Micha³ Sobañski, G 1 0:32,55
II m. Adam Ochmann, G 1 0:33,17
III m. Wojciech Graf, G 4 0:33,24
Sztafeta, 4 x 50m
I m. G 4 2:13,99
II m. G 1 2:14,21

Punktacja dru¿ynowa
I m. SP 7 - 235 pkt. (puchar), II m. SP – 180 pkt.
III m. SP  4 – 76 pkt., I m. G 4 - 119 pkt. (puchar)
II m. G 1 - 77 pkt., III m. G 3 - 32 pkt.

Skoki do wody – efektowna czêœæ zawodów
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