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Harry Potter i Hermiona - zwyciêzcy
konkursu na najlepsze przebranie pod-
czas promocji ksi¹¿ki o Harrym Potte-
rze w Krotoszyñskiej Bibliotece Pu-
blicznej

Apelujemy
Szanowni Mieszkańcy! Każdy z nas

może wspomóc organizacje i stowarzy-
szenia działające na naszym
terenie. Ta pomoc nic nas nie

kosztuje. Apelujemy: Pamię-
tajcie o tym przy wypełnia-

niu PIT-ów.
Więcej s. 8

Zofia Jamka,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Julian Jokœ,
burmistrz Krotoszyna
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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

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

7 marca o godz. 17.00 Krotoszyñska
Biblioteka Publiczna zaprasza na wie-
czór z  okazji Dnia  Kobiet (parter, du¿a
sala).

7 marca  o godz. 19.00 w Rozchulan-
tynie odbêdzie siê koncert zespo³u Mu-
chy. Cena biletu 10 z³. Organizatorem
koncertu jest KOK.

8 marca  KOK zaprasza do Przedwio-
œnia na Babski Wieczór. Godz. 18.00
pokaz makija¿u, godz. 19.15 komedia
USA PS. Kocham Ciê; rezerwacja
miejsc - od 3 do 6 marca w godz. od
15.00 do 19.00 sms-em, tel. 605 239
847 lub e-mail: kino@krotoszyn.pl; od-
biór rezerwacji - od 6 do 7 marca w
godz. od 17.30 do 19.00; cena biletu
na film 5 z³.
21.00 - Kinova - wieczorek taneczny;
rezerwacja miejsc w Kinovej - tel. 062
725-34-43.

Do 10 marca  w galerii Refektarz  mo¿-
na ogl¹daæ wystawê  ceramiki Marii
Podskarbi-Hebisz.

Od 10 marca w Muzeum Regionalnym
rozpoczynaj¹ siê lekcje muzealne dla
szkó³ na temat obrzêdowoœci wielka-
nocnej.

15 marca o godz. 20.00 w Przedwio-
œniu wyst¹pi Kabaret £owcy B. Bilety
w cenie 25 z³ dostêpne w sekretariacie
KOK-u w godz. od 9.00 do 15.00.

W marcowe pi¹tki i soboty krêgielnia
w Wodniku czynna bêdzie do godz.
24.00. W pozosta³e dni bez zmian, do
22.00.

Ze wzglêdu na remont sali sesyjnej mar-
cowa sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê
poza budynkiem Urzêdu Miejskiego.
Osoby zainteresowane obradami rajców
bêd¹ mog³y skorzystaæ ze specjalnego
autobusu, który zawiezie uczestników na
miejsce. Jednym z tematów sesji bêdzie
zapoznanie siê ze sprawozdaniem na te-
mat realizacji w minionym roku w gmi-
nie programu przeciwdzia³ania proble-
mom alkoholowym i narkomanii.

Waldemar Wujczyk, ko-
mendant krotoszyńskiej
Straży Miejskiej o zakup
drugiego samochodu służ-
bowego wnioskował już od
jakiegoś czasu. Jedno auto
nie wystarczało, bo często
okazywało się, że samo-
chód byłby potrzebny w kil-
ku miejscach jednocześnie.
- Trzeba było wybierać,
gdzie skierować strażników
w pierwszej kolejności -
mówi komendant. - Nie
wszędzie w krótkim czasie
można dojść na piechotę.
Drugi samochód znacznie
usprawni działanie straży.
Kwota na zakup samocho-
du została ujęta w propo-
zycjach do budżetu mia-
sta i gminy na rok 2008.
Początkowo w planach był
zakup modelu kombi, jed-
nak podczas dyskusji nad
budżetem radni zdecydo-
wali o zmniejszeniu środ-
ków na zakup samochodu
z 80 do 70 tys. zł.

Zanim samochód trafił
do Krotoszyna, był użyt-
kowany przez pracowni-
ków fabryki Volkswagena
jako samochód służbowy.
Miał przejechane 12 tys.
km.

Gmina zwróciła się do
dyrekcji z prośbą o umoż-
liwienie zakupu samocho-
du posłużbowego, prezes
wyraził zgodę i tak oto za

Volkswagen dla stra¿ników
Krotoszyñska Stra¿ Miejska otrzyma³a nowy samochód s³u¿bowy. Granatowy volkswa-

gen caddy TDI o pojemnoœci 1,9 (rocznik 2007) zajecha³ na urzêdowy parking 6 lutego
wprost z poznañskiej fabryki Volkswagena i od razu zosta³ przekazany w rêce stra¿ni-
ków.

kwotę 66.200 zł volkswagen
stał się własnością  gminy.

Samochody straży gmin-
nych mogą być pojazdami
uprzywilejowanymi, czyli po-
jazdami specjalnego prze-
znaczenia - do ratowania
zdrowia i życia ludzkiego.
Jednak nowy nabytek kroto-

Wydział Spraw Obywatelskich UM w Krotoszynie infor-
muje, że wielu mieszkańców gminy nie wymieniło książecz-
kowego dowodu osobistego, wydanego przed 1 stycznia 2001
roku. Przypominamy, że ww. dowody są ważne na terenie
kraju do 31 marca, ale już od 1 stycznia 2008 roku nie
uprawniają do przekraczania granic Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Należy zatem jak najszybciej dokonać wymiany sta-
rego dokumentu na nowy, ponieważ brak nowego dokumen-
tu wywoła wiele problemów przy załatwianiu spraw urzę-
dowych. Informujemy również, że oczekiwanie na nowy do-
wód osobisty trwa około miesiąca.                                             (wso) 

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

w dniu 28 lutego 2008 r.

Œp.
Bo¿eny Marcisz

d³ugoletniej Wójt Gminy Rozdra¿ew

W Zmar³ej ¿egnamy wyj¹tkowego cz³owieka

ca³ym sercem oddanego spo³ecznoœci Gminy,

dla której przez wiele lat pracowa³a.

Rodzinie Zmar³ej wyrazy szczerego wspó³czucia

sk³adaj¹

Przewodnicz¹ca i Radni Rady Miejskiej w Krotoszynie

oraz  Burmistrz i Pracownicy Urzêdu Miejskiego

Czy masz
nowy dowód...
... bo ksi¹¿eczkowe dowody osobiste defi-
nitywnie trac¹ wa¿noœæ 31 marca 2008
roku.

szyńskiej straży nie zosta-
nie oznakowany pomarań-
czowym pasem i niebieskim
sygnalizatorem świetlnym,
nie będzie pojazdem uprzy-
wilejowanym. Komendant
tłumaczy, że zgodę na takie
oznakowanie wydaje Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i

Administracji, i nie ukry-
wa że jest to sprawa trud-
na dla straży w całej Pol-
sce. Krotoszyńska straż i
tak jest w gronie tych, któ-
rym się udało. Uzyskała
taką zgodę kilka lat temu
przy zakupie citroena ber-
lingo.                              (mm)

Nowy nabytek po oglêdzinach przekazany zosta³ stra¿nikom
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K r ó t k o
Obok  Szko³y Podstawowej
nr 4 gmina buduje wielofunk-
cyjne boisko sportowe o na-
wierzchni sztucznej. Przetarg
na budowê boiska wygra³o
Przedsiêbiorstwo Wielobran-
¿owe Gretasport Ilony Stañ-
czyk z  D¹browy Górniczej.
Wszystkie roboty  na nowym
boisku, zgodnie z umow¹,
musza siê zakoñczyæ do 31
lipca br. Zadanie bêdzie reali-
zowane z dofinansowaniem
ze œrodków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej za po-
œrednictwem Banku Gospo-
darstwa Krajowego w War-
szawie.

Do 19 marca w Urzêdzie
Miejskim mo¿na sk³adaæ
oferty na modernizacjê sani-
tariatów w Domu Kultury w
Kobiernie. Przetarg obejmu-
je wykonanie w obiekcie
wentylacji, prac elektrycz-
nych, ogólnobudowlanych:
murarskich, tynkarskich, be-
toniarskich i wykoñczenio-
wych, oraz sanitarnych: in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia, kanalizacji i wodoci¹go-
wej.

Gmina og³osi³a przetarg na
przebudowê fontanny na kro-
toszyñskim Rynku. Zakres
robót stanowi rozebranie sta-
rej fontanny, wykonanie pod-
ziemnego pomieszczenia
technicznego oraz niecki ze-
wnêtrznej, w której na œrod-
ku umieszczona zostanie ka-
mienna rzeŸba w kszta³cie
cz³owieka wysokoœci ok. 4,2
m. Element rzeŸby jest ju¿
wykonany, zadaniem wyko-
nawcy bêdzie jej zamontowa-
nie. Wokó³ fontanny zostanie
wykonana nawierzchnia z
kostki granitowej. Oferty
mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie
Miejskim do 20 marca br, do
godz. 10.30.

Wizyta w każdej z
placówek wyglądała
podobnie: zwiedze-
nie obiektu i rozmo-
wa z dyrektorem na
temat aktualnej sy-
tuacji .  Zgłaszane
przez szefów placó-
wek pilne potrzeby,
braki i  bolączki
skrupulatne odnoto-
wywał Edward Jo-
kiel, przewodniczący
Komisji Społecznej.

Radni, którzy w
radzie zasiadają ko-
lejną kadencję i od-
byli już kilka podob-

Radni w przedszkolu
14 lutego radni

Komisji Spo³ecznej
w towarzystwie
wiceburmistrza
Ryszarda Czuszke
oraz Ma³gorzaty
Mielcarek, zastêp-
cy  naczelnika
Wydzia³u Oœwiaty i
Spraw Spo³ecznych,
odwiedzili kroto-
szyñskie przedszko-
la.

Dwoje pracowników Urzędu Miej-
skiego uczestniczyło 26 lutego w Mię-
dzynarodowym Biznes Forum BIZ-
NES PARTNER-POLSKA 2008, które
odbyło się w Warszawie. W spotka-
niu wzięły udział firmy zagraniczne
zainteresowane znalezieniem part-
nerów biznesowych oraz terenów na
lokalizację swoich przedsięwzięć.

Przedstawiciele samorządu zapre-
zentowali ofertę inwestycyjną Miasta
i Gminy Krotoszyn przedsiębiorcom
planującym uruchomić fabryki w Pol-
sce. Były to m.in. firma z USA z sie-
dzibą w Szwecji – specjalizująca się
w produkcji sprzętu medycznego,  pro-
ducenci materiałów budowlanych z
Chorwacji i Czech oraz niemiecka fir-
ma z branży elektronicznej.

Urzędnicy odwiedzili także stoiska
firm branży tekstylnej, kosmetycznej
i produkcji opakowań. Przedsiębior-
stwa te chciały nawiązać współpracę
z polskimi producentami i handlow-
cami. Zebrane oferty zostaną prze-
kazane krotoszyńskim  przedsię-
biorcom.                                   (lucbog)

Obecna wartość udziałów gminy wynosi
450 tys. zł. Samorządowy Fundusz ma na celu
wspieranie przedsięwzięć gospodarczych za-
pewniających realizację rozwoju lokalnego,
jak również zmniejszanie bezrobocia i two-
rzenie nowych miejsc pracy poprzez udziela-
nie poręczeń dla oferowanych przez instytu-
cje finansujące kredytów i pożyczek. Poręcze-
nie może być udzielane wyłącznie krajowym
podmiotom gospodarczym małym i średnim,
tzn. osobom prawnym lub spółkom tych osób,
osobom fizycznym prowadzącym lub rozpo-
czynającym samodzielną działalność gospo-
darczą, a także rolnikom na pozarolniczą
działalność gospodarczą.

Przedmiotem poręczenia może być

kredyt przeznaczony na sfinansowanie:

1) zakupu lub budowy środków trwałych o
charakterze produkcyjnym,
2)modernizacji i adaptacji środków trwałych
o charakterze produkcyjnym,
3)zakupu środków obrotowych.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych Sp. z o.o. udzielił już 580 poręczeń na

Komendant
ostrzega

Komendant Straży Miejskiej
Waldemar Wujczyk grozi pal-
cem wszystkim kierowcom par-
kującym samochody w miej-
scach, gdzie obowiązuje zakaz
zatrzymywania się. Być może
próbują w ten sposób uniknąć
opłaty za parkowanie samocho-
du w płatnej strefie parkowa-
nia. - Za niestosowanie się do
znaku B-36, czyli zakazu za-
trzymywania się, grozi mandat
w wysokości 100 zł - mówi ko-
mendant. - W związku z tym że
sytuacje takie zdarzają się co-
raz częściej i kierowcy nagmin-
nie łamią zakaz, zostaną zwięk-
szone kontrole straży, głównie
w centrum miasta.

Komendant zapowiada, że
strażnicy nie będą już upomi-
nać łamiących przepis kierow-
ców, ale od razu karać manda-
tem.                                     (mm)

Zwiêkszyli udzia³y
W styczniu br. uchwa³¹ Rady Miejskiej w Krotoszynie

zosta³y zwiêkszone o 100 tys. z³ udzia³y Miasta i Gminy
Krotoszyn w Samorz¹dowym Funduszu Porêczeñ  Kredyto-
wych Sp. z o.o. w Gostyniu.

łączną kwotę 30.934.241 zł.  W Krotoszynie
z  poręczeń skorzystało do tej pory 51 przed-
siębiorców, a suma poręczeń wyniosła
2.709.850  zł.

Miasto i Gmina Krotoszyn jest drugim co
do wielkości udziałowcem strategicznym    i
objęcie dodatkowych udziałów pozwoli na
rozwój mikro-, małych i średnich przedsię-
biorców na terenie naszej gminy. Każde do-
datkowe środki w kapitale zakładowym
Funduszu pozwolą na zwiększenie kwoty
poręczenia na rzecz jednego przedsiębior-
cy i jednostek z nim powiązanych oraz moż-
liwość udzielania większej ilości poręczeń.

Wszelkich informacji dotyczących porę-
czania kredytów i pożyczek małym i śred-
nim firmom z terenu Miasta i Gminy Kroto-
szyn można uzyskać w oddziale:

Samorządowego Funduszu Poręczeń

Kredytowych sp. z o.o., który mieści się

w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul.

Kołłątaja 7 (pokój nr 46),  p. Lucyna Bog-

dańska , tel  062 722 74 81.            (lucbog)

Szukaj¹
partnerów

nych wizji lokalnych stwierdzili, że na przestrzeni
kilku lat widać zdecydowaną różnicę w wyglądzie
tych placówek i można dostrzec, ile rzeczy udało
się zmienić, wyremontować i naprawić.
Dla niektórych radnych wyjazd do krotoszyńskich
przedszkoli był również okazją... do wspomnień
z dzieciństwa, kiedy sami jako kilkulatkowie
przekraczali  przedszkolną bramę. Po latach,
wkraczając w te same mury, z entuzjazmem wspo-
minali: - To moje przedszkole... tutaj była szat-
nia.... tutaj stał kiedyś piec.... a tam mieliśmy re-
ligię...

Wędrówkę po krotoszyńskich przedszkolach rad-
ni  podsumowali na kolejnym posiedzeniu komisji (21 lu-
tego). Zgłoszone na posiedzeniu wnioski przedstawiono
na sesji Rady Miejskiej.                                                                    (mm)

Radni zapoznali siê ze stanem budynków, jak i wygl¹dem najbli¿szego otoczenia
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Wizyta rajców wzbudzi³a du¿e zainteresowanie przedszkolaków. Na
zdjêciu grupa dzieci pod opiek¹ nauczycielki Arlety Jaœkowiak.
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Głównym punktem spotka-
nia były konsultacje z rodzica-
mi dzieci uczęszczających do
miejscowej szkoły na temat
zamiaru likwidacji Szkoły Fi-
lialnej w Wielowsi. Dzieci z ob-
wodu szkoły w Wielowsi mogły-
by uczyć się w oddalonym o 3
km Zespole Szkół w Benicach.
W trakcie rozmów poruszono
kwestię demograficzną. W
roku szkolnym 2007/2008 do
Szkoły Filialnej w Wielowsi,
zgodnie z obwodem winno
uczęszczać 31 dzieci. Uczęsz-
czało 16 z nich, zaś pozosta-
łych 15 dzieci uczyło się w
Szkole Podstawowej w Beni-
cach.

Burmistrz Ryszard Czuszke
przedstawił dane dotyczące sy-
tuacji ekonomicznej. Szkoła w

Pod okiem Marcina Paw-
lika, szefa klubu, oraz klu-
bowiczów: Wojciecha Wło-
cha, Macieja Karalewskiego
i Katarzyny Kobusińskiej
poznawali tajniki fotografii
cyfrowej i próbowali swoich
sił w fotografowaniu stwo-
rzonej przez siebie kompo-
zycji z wybranych przedmio-
tów. Uczyli się również, ja-

Czy bêdzie szko³a?
13 lutego w Wie-

lowsi odby³o siê
spotkanie z miesz-
kañcami wsi, w
którym uczestniczy³
burmistrz Julian
Jokœ i Ryszard
Czuszke, zastêpca
burmistrza. Byli
tak¿e: Ma³gorzata
Mielcarek, zastêp-
ca naczelnika Wy-
dzia³u Oœwiaty i
Spraw Spo³ecznych,
Przemys³aw Jêdrko-
wiak, dyrektor
ZOPO oraz radni
Rady Miejskiej  w
Krotoszynie.

Wielowsi jest szkołą sub-
wencjonowaną. Bon oświatowy
na ucznia wynosi 4,3 tys. zł, zaś
koszt utrzymania ucznia w
szkole w Wielowsi - 9,9 tys. zł.
Różnicę w wysokości  5,6 tys.
zł dokłada gmina.

W trakcie spotkania dysku-
towano również na temat ko-
niecznych  remontów, między
innymi: wymiany dachu, insta-
lacji, c.o., wymiany podłóg i re-
montu sanitariatów - wszystkie
te zadania wynikają z zaleceń
sanepidu. Rodzice najmłod-
szych uczniów z Wielowsi wy-

rażali swoje obawy związanie
z nauką w dużych placówkach
szkolnych oraz z dowozem
dzieci do szkoły w Benicach.
Sabina Rybakowska, dyrektor-
ka benickiego zespołu, zapew-
niła, że w razie likwidacji szko-
ły w Wielowsi dzieci będą mia-
ły zapewnioną odpowiednią
opiekę. W sprawie dowozów
deklarowano możliwość uru-
chomienia dodatkowego auto-
busu szkolnego dla dzieci z
Wielowsi.

W przypadku likwidacji
placówki nauczyciele zatrud-

nieni w Wielowsi znajdą za-
trudnienie w szkołach na tere-
nie Miasta i Gminy Krotoszyna,
żaden z nauczycieli nie zosta-
nie bez pracy.

Podczas spotkania pojawi-
ła się również propozycja soł-
tysa Wielowsi Sławomira Jan-
kowskiego dotycząca wydłuże-
nia działalności szkoły o rok.
Dałoby to mieszkańcom czas
do namysłu nad decyzją o po-
wołaniu stowarzyszenia, które
zajęłoby się prowadzeniem
szkoły. Jednak w tym przypad-
ku rodzą się wątpliwości, czy
stowarzyszenie udźwignie cię-
żar prowadzenia szkoły, nawet
przy częściowym dofinansowa-
niu. I kolejna sprawa - czy
znajdą się nauczyciele, którzy
chcieliby pracować na innych
zasadach - nie zostaną objęci
Kartą Nauczyciela.

Nad projektem uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Wielowsi
dyskutowali radni podczas ob-
rad komisji stałych. Komisja

Społeczna projekt zaopiniowa-
ła pozytywnie 8 głosami przy 8
obecnych. Dodatkowo sformu-
łowano wnioski dotyczące mię-
dzy innymi: zabezpieczenia
dowozu dzieci w formie dodat-
kowego autobusu, utworzenia
dodatkowo kilku przystanków,
zabezpieczenia opieki podczas
dowozu dzieci i pobytu w świe-
tlicy, zapewnienia pracy na-
uczycielom pracującym do-
tychczas w szkole w Wielowsi
oraz poprawy warunków od-
działu przedszkolnego w Wie-
lowsi.

Komisja Budżetowo-Gospo-
darcza  1 0  g ł o s a m i  „ z a ” ,
przy  1  „wstrzymującym
się” i przy 10 obecnych po-
zy tywnie  zaop in iowała
projekt uchwały, ale wnio-
skowała żeby termin za-
miaru likwidacji szkoły zo-
stał zmieniony z 31 sierpnia
2008 na 31 sierpnia 2009. Na
sesji w dniu  28 lutego radni
podjęli uchwałę w niezmienio-
nym brzmieniu.                (mm)

Ferie w KOK-u
29 i 30 stycznia  kilkuosobowa grupa dziewcz¹t i ch³opców inte-

resuj¹cych siê fotografi¹ spêdzi³a kilka godzin w klubie fotograficz-
nym Blenda, dzia³aj¹cym przy Krotoszyñskim Oœrodku Kultury.

kie ustawienia aparatu i w ja-
kich okolicznościach najlepiej
wykorzystywać. W trakcie zajęć
uczestnicy korzystali z porad
członków klubu.

Drugiego dnia młodzież w
ciemni fotograficznej miała
okazję zobaczyć, jak wywołu-
je się zdjęcia metodą trady-
cyjną. Znalazł się również czas
na omówienie fotek z domo-

wych albumów uczestników
zajęć. Feryjne zajęcia fotogra-
ficzne zakończyły warsztaty
nad wspólną fotografią przy
wykorzystaniu długich cza-
sów ekspozycji.

W zimowej ofercie KOK-u
znalazły się nie tylko zajęcia
fotograficzne. Chętnych nie
brakowało na zajęciach ta-
necznych z tańca ludowego

oraz współczesnego z elemen-
tami aerobiku i ruchu scenicz-
nego. Poza tym prowadzone

były zajęcia plastyczno-cera-
miczne oraz wokalno-mu-
zyczne.                                        (mm)

Proponowane zmiany w³adze gminy...

 ...przedyskutowa³y z rodzicami uczniów szko³y w Wielowsi
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Pod okiem Marcina Pawlika m³odzie¿ poznawa³a tajniki fotografii
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Już od pięćdziesięciu lat
istnieje w Biadkach Kółko
Rolnicze i Koło Gospodyń
Wiejskich, a dwudzieste uro-
dziny obchodzi ludowy ze-
spół „Biadkowianki” działa-
jący przy KGW.

Potrójny jubileusz święto-
wano 2 lutego na sali OSP w
Biadkach. Wśród licznych go-
ści znaleźli się miedzy inny-
mi Starosta Leszek Kulka,
przedstawiciele Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu.
Burmistrz Julian Jokś wraz
z listem gratulacyjnym i
kwiatami przekazał organi-
zacjom nagrodę pieniężną w
wysokości 1 tys. złotych.
Kółko Rolnicze w Biadkach
działało już w okresie mię-
dzywojennym. Jego istnienie

Kiedy strażnicy Waldemar Kacz-
marek i Paweł Mayer chwilę później
pojawili się na budowie, kozioł przy-
pominający swoim wyglądem muflo-
na leżał sobie spokojnie w narożni-
ku opłotowania. Strażnicy doszli do
wniosku, że zwierzę prawdopodob-
nie uciekło jakiemuś gospodarzowi
z zagrody, postanowili więc popytać
w najbliższym sąsiedztwie. Wszyscy
zapytani twierdzili, że mają komplet,
nikt nie zgłaszał zaginięcia zwierza-
ka.

Strażnicy wspólnie z pracowni-
kiem schroniska Arturem Luźnym i
jego znajomym wrócili na teren bu-
dowy po bezpańskiego kozła. Zwie-

Potrójna rocznica
Rok 2008 jest

szczególnym
czasem dla
mieszkañców
Biadek, bo jubi-
leusz swojego
powstania ob-
chodz¹ a¿ trzy
organizacje spo-
³eczne dzia³aj¹ce
we wsi.

sformalizowano w 1936 roku, a
pierwszym prezesem został
proboszcz biadkowskiej para-
fii ks. Wacław Góra. Działal-
ność przerwaną przez zawie-
ruchę wojenną reaktywowano
w 1958 roku, prezesami kolej-
no byli: sołtys Stanisław Kusi-
cielek i Marian Janicki. Ich na-
stępca, Jan Przekwas, kieruje

kółkiem do dnia dzisiejszego.
Wraz z upływem czasu zmie-
niły się podstawowe zadania
organizacji rolniczej. Obecnie,
gdy większość rolników posia-
da własne maszyny i urządze-
nia, działalność organizacji
zrzeszającej 42 członków sku-
pia się na różnego rodzaju
szkoleniach, wyjazdach i uła-

twianiu zbytu płodów rolnych.
Równo pięćdziesiąt lat temu
mieszkanki Biadek postanowi-
ły zrobić coś dla społeczności
wiejskiej i założyły Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Pierwszą jego
przewodniczącą została Kazi-
miera Binek. Po niej przez 41 lat
funkcję tę pełniła Helena Flaj-
szer, uhonorowana za to przez

prezydenta RP Złotym Krzy-
żem Zasługi. Od 2002 roku
biadkowskim gospodyniom
szefuje Monika Kaszuba. W la-
tach świetności KGW zrzesza-
ło nawet 120 członkiń i zajmo-
wało się organizacją licznych
szkoleń, zabaw czy wycieczek.
Dziś liczy ponad 20 osób i kon-
centruje się na współpracy z
Izbą Rolniczą i innymi organi-
zacjami.

Powstanie zespołu „Biad-
kowianki” związane jest z ob-
chodami 30 rocznicy Kółka
Rolniczego i KGW, które miały
miejsce w 1988 roku. Gospody-
nie uświetniały ceremonię swo-
im śpiewem i tak doszło do za-
łożenia zespołu. Jego pierwszą
kierowniczką została Mieczy-
sława Czech. Przez kolejne lata
zespół dynamicznie się rozwi-
jał. W 1996 roku „Biadkowian-
ki” po raz pierwszy wzięły
udział w Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, zdobywając
wyróżnienie. W ostatnim dzie-
sięcioleciu zespół odbył 122
wyjazdy, biorąc udział w wielu
festiwalach i konkursach,
zdobywając nagrody i wyróż-
nienia. Panie nagrały nawet
studyjną płytę w Krakowie.
Dziś na czele zespołu stoi
Beata Czech, a kierownikiem
muzycznym jest Marian Dut-
kiewicz.                            (benas)

Kto zgubi³ muflona?
W Walentynki 14 lutego krotoszyñska stra¿

miejska odebra³a nietypowe zg³oszenie. O godz.
14.30  g³os w s³uchawce  poprosi³ o interwencjê,
dzwoni¹cy mê¿czyzna  poinformowa³,  ¿e po tere-
nie budowy przy ul. Ceglarskiej przechadza  siê...
kozio³.

rzę zostało zagonione w kierunku
ogrodzenia, bez problemu udało się
je schwytać. Wezwano powiatowe-
go lekarza weterynarii - Mariana
Grządkę, który ocenił stan zwierzę-
cia jako dobry, wykluczył jakiekol-
wiek objawy chorobowe.

Schwytany kozioł  jest zakolczy-
kowany, ale nie jest to kolczyk z
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Na kolczyku znaj-
duje się odręcznie wypisany numer.

Muflon jest w dobrych rękach,
nie dzieje mu się krzywda. Trwają
poszukiwania właściciela, bowiem
do tej pory nikt nie zgłosił zaginię-
cia kozła.                                    (mm) Schwytane zwierzê bez problemu da³o siê przetransportowaæ.

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

Goœæmi jubileuszu byli m.in. starosta, burmistrz i przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
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Życzenia z okazji jubileuszu sześciu
parom małżeńskim złożył burmistrz Ju-
lian Jokś, następnie w imieniu prezyden-
ta RP wręczył jubilatom odznaczenia.

Gratulacje przekazali również Zofia
Jamka, przewodnicząca Rady Miejskiej w
Krotoszynie oraz Włodzimierz Spruch,

Jubilaci odznaczeni

kierownik USC. Medal za 50 lat pożycia
otrzymali:  Anna i Mieczysław Andrzejew-
scy, Halina i Franciszek  Dudkowiakowie,
Kazimiera i Jan Grzywaczewscy, Zofia i
Stanisław Kolańscy,  Irena i Czesław Wal-
czakowie, Władysława i Leon  Wciórko-
wie.                                                         (mm)

24 stycznia w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego Ratusza
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie.
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Na spotkanie przybyło oko-
ło 60 osób z Krotoszyna, Ostro-
wa Wlkp., Zdun, Nowych Skal-
mierzyc, Raszkowa oraz Sul-
mierzyc. Zanim przystąpiono
do spraw formalnych, Grzegorz
Cetner z Centrum Doradztwa
Rolniczego przeszkolił obec-
nych na temat zasad tworzenia
LGD.

Przedstawiciele gmin obec-
ni na spotkaniu zadeklarowali
chęć przystąpienia do stowa-
rzyszenia, które przyjęło na-
zwę Stowarzyszenie Okno Po-
łudniowej Wielkopolski. Jego

Powsta³a grupa
13 lutego w Urzêdzie Miejskim w Krotoszy-

nie odby³o siê spotkanie w sprawie powo³a-
nia stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania,
które ma na celu rozwój obszarów wiejskich.

siedzibą został Krotoszyn. Pod-
czas zebrania powołano komi-
tet założycielski, który opracu-
je projekt statutu oraz zareje-
struje stowarzyszenie.

25 lutego w Krotoszyńskiej
Bibliotece Miejskiej odbyło się
kolejne spotkanie w tej spra-
wie. Przedstawiono na nim
uczestnikom projekt statutu
stowarzyszenia. Po wprowadzeniu
zmian statut został jednogłośnie
przyjęty. Uchwalono także skład ilo-
ściowy zarządu stowarzyszenia
oraz rady, która będzie opinio-
wać projekty.                             (seb)

Na spotkaniu w bibliotece uchwalono statut stowarzyszenia.

7 lutego w gabinecie burmistrza Juliana Joksia odbyła
się konferencja prasowa poświęcona reorganizacji w Urzę-
dzie Miejskim oraz współpracy  Miasta i Gminy Krotoszyn
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz poinformował przedstawicieli gazet o zmia-
nach, jakie zostaną wprowadzone w urzędzie. Nadmienił,

Nowe wydzia³y
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

16 lutego w Orpiszewie od-
było się kolejne Forum Postę-
pu Rolniczego. Jego organiza-
torami byli burmistrz Kroto-
szyna Julian Jokś, grupy pro-
ducenckie Pro-Agro i Krot-
Agro oraz Polskie Stronnictwo
Ludowe w Krotoszynie. 

W tegorocznym forum wzię-
ło udział około 500 osób. Wśród
zaproszonych gości byli parla-
mentarzyści, lokalni działacze
samorządowi oraz przedstawi-
ciele organizacji rolniczych.
Głównym celem spotkania było
zapoznanie rolników z ramo-
wym programem przeciwdzia-
łania chorobie Auyeszky’ego.
Była również mowa o możliwo-
ściach uzyskania dotacji unij-
nych na najbliższe lata. Wy-
kład na temat choroby Auyesz-
ky’ego prowadził dr Marian Po-
rowski, a informacji o dota-
cjach unijnych udzielał Maciej
Kania.

Po części szkoleniowej od-
były się wystąpienia zaproszo-
nych gości. Na spotkanie przy-
był również minister rolnictwa
Marek Sawicki, który przez po-
nad dwie godziny rozmawiał z
rolnikami.                       (seblud)

między innymi, że Wydział Gospodarki i Inwestycji został
podzielony na Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydział Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz
Wydział Gospodarki Przestrzennej. W konferencji uczestni-
czyli również naczelnicy nowych wydziałów, którzy odpowia-
dali na pytania dziennikarzy.                                                      (mm)

Forum
dla rolników
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Zakoñczyli pracê
4 stycznia odby³a siê w Urzêdzie Miejskim ma³a uroczystoœæ, pod-

czas której kierownictwo i pracownicy po¿egnali troje wieloletnich
urzêdników, odchodz¹cych na emeryturê.

Janina Wiêcek,
inspektor Wydzia³u Gospodarki
i Inwestycji

Pani Janina pochodzi z Ko-
bierna. Jest absolwentką kro-
toszyńskiego technikum eko-
nomicznego. W budynku obec-
nego Urzędu Miejskiego na uli-
cy Kołłątaja spędziła 45 lat
pracy zawodowej.

W Krotoszynie pani Janina
zamieszkała w styczniu 1963
roku, wtedy też podjęła pracę
w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej. Na początku praco-
wała w Wydziale Budżetowym,
potem w Wydziale Rolnictwa,
a następnie w Powiatowym
Prezydium Geodezji i Urzą-
dzeń Rolnych, gdzie była kie-
rownikiem referatu Państwo-
wego Funduszu Ziem. Zajmo-
wała się sprawami związany-
mi z gospodarką ziemią: regu-
lowaniem własności gospo-
darstw i przepisywaniem ich
na Skarb Państwa, sprzedażą,
dzierżawą i przekazywaniem

gruntów. W 1975 roku, po re-
formie samorządu terytorial-
nego, przeszła do pracy w
Urzędzie Gminy, czyli do obec-
nego Urzędu Miejskiego. Pra-
cując, dbała o podnoszenie
swoich kwalifikacji, chętnie
korzystając z proponowanych
jej kursów zawodowych.

Nowe twarze
W zwi¹zku z reorgani-
zacj¹ Urzêdu Miej-
skiego i przejœciem
kilku osób na emery-
turê pojawili siê w
urzêdzie nowi pra-
cownicy. Niektórzy z
dotychczas pracuj¹-
cych objêli te¿ inne
stanowiska. Poni¿ej
przedstawiamy no-
wych urzêdników oraz
osoby na nowych sta-
nowiskach.

Irena Rêkosiewicz
naczelnik Wydzia³u Gospodar-
ki Przestrzennej

Micha³ Kurek
naczelnik Wydzia³u Gospodar-
ki Komunalnej, Ochrony Œrodo-
wiska i Rolnictwa

Ma³gorzata Mielcarek
zastêpca naczelnika Wydzia³u
Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych

Aneta Kaczmarek
referentka w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony Œro-
dowiska i Rolnictwa

Sebastian Ludwiczak
referent w Wydziale  Gospodar-
ki Komunalnej, Ochrony Œro-
dowiska i Rolnictwa

Dorota £agocka
podinspektor w Wydziale Inwe-
stycji i Rozwoju

Tadeusz Stachurski
inspektor w Wydziale Oœwiaty
i Spraw Spo³ecznych

Nadaj¹c konkretnych kszta³tów s³owom naszego przewodnika jako organizatorzy tegorocznej

WIGILII  DLA  WSZYSTKICH

pragniemy

P O D Z I Ê K O W A Æ
WSZYSTKIM  TYM, KTÓRZY  SPRAWILI  ¯E  NASZ  WSPÓLNY  KROTOSZYÑSKI  STÓ£

BY£  W  SWEJ  SKROMNOŒCI  BOGATY.

Wigilia dla Wszystkich pod has³em „BÓG SIÊ RODZI ID¥ ŒWIÊTA” odby³a siê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w dniu
24.XII. 2007 r. zgromadzi³a jak co roku du¿¹ grupê osób potrzebuj¹cych, samotnych, rodzin wielodzietnych, osób które nie odnalaz³y

siê w nowej sytuacji ekonomicznej w tym bezrobotnych i bezdomnych.

Na co dzieñ tak wiele nas ró¿ni, ka¿dy z nas ma odmienne pogl¹dy lecz ³¹czy nas przywi¹zanie do wielowiekowej tradycji i gdy zbli¿a
siê czas Bo¿ego Narodzenia odrzucamy wszelkie spory, waœnie, uprzedzenia stajemy razem w jednoœci dziel¹c siê op³atkiem oraz tym

czym ka¿dy z Nas mo¿e.

Ta Wigilia dla Wszystkich jest wspólnym dzie³em ludzi dobrej woli zgromadzonych wokó³ Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej,
samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz innych organizatorów i sponsorów czêsto anonimowych ludzi dobrej woli.

Dziêkujemy wszystkim, dziêki którym 24 grudnia WIGILIA DLA WSZYTKICH
mog³a mieæ miejsce na ziemi krotoszyñskiej, a co wa¿niejsze mo¿emy odpowiedzieæ Naszemu Papie¿owi – tak MY tu w Twojej

ukochanej ojczyŸnie MAMY ODWAGÊ  ¯YÆ  DLA  MI£OŒCI.

Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej
i Przyjaciele

Jan Pawe³ II mówi³ do Nas: MIEJCIE  ODWAGÊ  ¯YÆ  DLA  MI£OŒCI

Czes³aw Ossowski
zastêpca naczelnika Wydzia³u
Gospodarki i Inwestycji

Pan Czesław pochodzi z
Ostrowa Wlkp. Do Krotoszy-
na sprowadził się wraz z ro-
dziną w 1970 roku. Pracę na
stanowisku kierowniczym w
budynku Urzędu Miejskiego -
wówczas mieściło się tu Pre-
zydium Miejskiej Rady Naro-
dowej - rozpoczął w 1973
roku. Od początku do końca
kariery urzędniczej zajmował
się sprawami komunalnymi i
ochroną środowiska. W la-
tach siedemdziesiątych skoń-
czył pięcioletnie studia za-

oczne na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza. Na emerytu-
rę przeszedł 4 stycznia br. po
52 latach i 9 miesiącach pracy
zawodowej. W lipcu br. pan Cze-
sław skończy 70 lat. Ze wzglę-
du na potrzeby organizacyjne
Urzędu styczeń przepracował
jeszcze na dotychczasowym
stanowisku, na umowie na czas
określony.

Wanda Polachowska
inspektor Wydzia³u Gospodarki
i Inwestycji

Pani Wanda pracę w bu-
dynku obecnego Urzędu Miej-
skiego rozpoczęła ponad 44 lata
temu. Od początku zajmowa-
ła się kwestiami komunalny-
mi i  działalnością gospo-
darczą. W ostatnich latach
do jej zadań należało współ-
działanie z jednostkami ko-
munalnymi i nadzór nad ich
działalnością oraz prowadze-
nie spraw lokalowych i czynszo-
wych.                                    (eliz)
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Podczas spotkania omówiono plany współ-
pracy na rok 2008. W  kwietniu do Brummen
wyjedzie grupa pracowników Domu Pomo-
cy Społecznej w Baszkowie,. Wyjazd ten
jest odpowiedzią na ubiegłoroczną wizytę

Rozmawiali o wspó³pracy
31 stycznia burmistrza Krotoszyna odwiedzi³ Cees van der Weer-

den, Honorowy Obywatel Krotoszyna, od lat odpowiedzialny za wspó³-
pracê z Brummen w Holandii.

Lista organizacji po¿ytku publicznego
dzia³aj¹cych na terenie powiatu kroto-
szyñskiego, na które mo¿na przekazaæ
1% podatku dochodowego za rok 2008.

Pamiętać należy, że swój
1 % możemy przekazać jedynie
takiej organizacji, która znaj-
duje się w oficjalnym obwiesz-
czeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej ogłaszanym w
Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. Aktualny wykaz liczy
ponad 5600 pozycji, został opu-
blikowany 31 grudnia 2007 r.
Swoim odpisem możemy wes-
przeć jedną z naszych, miejsco-

podobnej grupy z Brummen w Krotoszy-
nie. Ponadto do Holandii wyjedzie około
pięćdziesięciu przedstawicieli krotoszyń-
skiej kultury. Wyjazd zaplanowano na maj.
                                                                              (jac)

Czekaj¹ na darowiznê

Podaruj swój 1%
Od 1 stycznia do 30 kwietnia rozliczamy siê z fiskusem za ubieg³y

rok. Warto przypomnieæ, ¿e ka¿dy obywatel ma mo¿liwoœæ dokonania
odpisu 1% podatku.  Procedura ta jest znacznie ³atwiejsza ni¿ w
latach ubieg³ych - nie musimy sami dokonywaæ wp³aty na konto
organizacji po¿ytku publicznego, urz¹d skarbowy zrobi to za nas.

wych organizacji, ich dane po-
dajemy w tabeli obok. Kolejny
krok - wypełniamy roczne ze-
znanie podatkowe - w odpo-
wiedniej rubryce formularza
PIT wpisujemy nazwę organi-
zacji oraz jej nr z Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS i
kwotę - maksymalnie 1%),
którą chcemy przekazać. Kom-
pletny PIT składamy w Urzę-
dzie Skarbowym. W ciągu 3
miesięcy od złożenia dokumen-

tów naczelnik urzędu skarbo-
wego ma obowiązek przekazać
wskazaną kwotę na konto  wy-
branej przez nas organizacji
pożytku publicznego.

Jeżeli nie decydujemy się  na
dokonanie odpisu, pamiętajmy,
że te pieniądze i tak musimy
oddać fiskusowi, nie zostaną w
naszej kieszeni. Każda złotów-
ka z odpisu ma znaczenie - sami
decydujemy, komu ją powierza-
my i na jaki cel.                    (mm)

7 lutego z burmistrzem Ju-
lianem Joksiem spotkali się
Kamila Paterek-Riedrich oraz
Heike i Wolfgang Niessowie,
przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaźni Niemiecko-Polskiego

Goœcie z Dierdorfu

z Dierdorfu, partnerskiego
miasta Krotoszyna.

W spotkaniu uczestniczyli
również przedstawiciele kro-
toszyńskiego towarzystwa
przyjaźni z prezesem Zyg-

muntem Witczakiem. Odwiedzi-
ny w Krotoszynie wiązały się z
zaplanowaniem programu spo-
tkań na rok 2008. Grupa z Nie-
miec gościć będzie w Krotoszy-
nie pod koniec maja.              (mm)

Od lewej: Ewald Dahlmann, Urszula Tomaszewska, Kamila Paterek-Riedrich oraz Heike i Wolfgang Niessowie
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Towarzystwo Przyjaźni
Krotoszyn - Mejszagoła (Orga-
nizacja Pożytku Publicznego)
zwraca się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców miasta i
gminy Krotoszyn o finansowe
wsparcie naszych działań pro-
wadzonych na rzecz mieszkań-
ców Starostwa Mejszagoła na
Wileńszczyźnie. Pragniemy na-

dal otaczać opieką polskie
szkoły, biblioteki i organizacje
polonijne. Osoby fizyczne i
prawne będące podatnikami
maja prawo przekazania 1% od
swego podatku dochodowego
na działalność organizacji po-
żytku  publicznego, nie pono-
sząc z tego tytułu żadnych
kosztów.

Oka¿my serce rodakom
W roku bieżącym po raz

pierwszy uproszczono sposób
przekazywania na ten cel czę-
ści podatku dochodowego - wy-
starczy wypełnić rubrykę w
odpowiednim druku PIT.

Wymieniona kwota zostanie
przekazana na nasze konto

przez Urząd Skarbowy.
Okażmy serce Polakom,

którzy nie z własnej woli zna-
leźli się poza granicami nasze-
go państwa i są mniejszością
narodową - często dyskrymino-
waną.

Liczymy na Państwa przy-
chylność

Zarząd Towarzystwa

1. Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie;

siedziba - Krotoszyn, nr KRS 0000001975.

2. Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła;

siedziba - Krotoszyn, nr KRS 0000005943.

3. Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”; siedziba
- Krotoszyn,  nr KRS 0000044082.

4. Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie;
siedziba - Krotoszyn, nr KRS 0000086481.

5. Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”; siedziba -
Koźmin Wlkp., nr KRS 0000126050.

6. Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Wielkopol-

ska;  siedziba - Krotoszyn, nr KRS 0000266321, dopisek -
Hufiec Krotoszyn

7.  ZHP Chorągiew Wielkopolska; siedziba - Krotoszyn; nr
KRS 0000266321; dopisek - 23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn.

8. Fundacja Dzieciom  Zdążyć z Pomocą; KRS 000037904;
dopisek - dla Klaudii i Patrycji Świderskiej.

9. Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom

Przyjazna Szkoła; nr KRS 0000031762; dopisek - Zespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (nr
ident. 092900153952).

10. Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom

Przyjazna Szkoła; nr KRS 0000031762; dopisek - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w
Krotoszynie (nr ident. 092900000806).

11. Polski Czerwony Krzyż; nr KRS 0000225587; dopisek -
Krotoszyn.

12. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;  nr
KRS 000154454; dopisek - Koło Krotoszyn.
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Wszystko wskazuje na to, że dyrektor
Jacek Cierniewski powoli zmierza do reali-
zacji takiego przedsięwzięcia. Obok pływal-
ni jest tam kręgielnia’ z bilardem i barkiem,
są tężnie solankowe, bar U Wodnika. Na
najwyższej kondygnacji Wodnika mieści się
hotel. Czego brakuje? Być może terenu
przygotowanego do rekreacji na świeżym
powietrzu, w okresie letnim. Ponieważ miej-
sce wokół jest, chyba wystarczy tylko cze-
kać na kolejny pomysł szefa pływalni.

Spędzanie wieczorów w kręgielni to cie-
kawy sposób na  czas wolny Zdaniem dy-

Wodnik kontra Las Vegas
Czy budynek Wodnika zamienia siê w lokalne centrum sportu i

rozrywki?

rektora Cierniewskiego kręglarstwo sta-
ło się modne wśród krotoszynian. - Za-
uważyłem, że  największym zainteresowa-
niem cieszy się obiekt późnym wieczorem.
W lutym testowaliśmy przedłużenie go-
dzin otwarcia - w weekendy kręgielnia
była czynna do godz. 24.00.

Pomysł sprawdził się, szczególnie je-
śli chodzi o wieczory piątkowe i sobotnie,
dlatego też w marcu w te dwa dni będzie-
my mogli przybywać w kręgielni do pół-
nocy.                                                         (eliz)
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Witra¿yki i komputery

Zimowe spotkania roz-
poczęły się dniem zabaw i
gier planszowych, kolejny
wypełniły warsztaty pla-
styczne prowadzone przez
Iwonę Cyuńczyk, mieszkan-
kę Koźmina Wlkp. prowa-
dzącą własną pracownię ar-
tystyczną. Uczestnicy
warsztatów malowali na
szkle, tworzyli również cie-
kawe prace przy użyciu farb
plakatowych i kawałków
świec oraz  techniką kalko-
grafii.

Kolejnego dnia odbyło
się spotkanie z Urszulą
Camborini, autorką wier-
szy, bajek psychoedukacyj-
nych i terapeutycznych,
która zaprezentowała
dzieciom swoje utwory.
Do udanych należał rów-
nież dzień zorganizowany

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
zorganizowa³a dla dzieci i m³odzie¿y
ferie pe³ne atrakcji.

Tê¿nia czynna jest codziennie od
11.00 do 22.00 (lipiec-sierpieñ od
11.00 do 23.00), ostatni seans o godz.
21.00 (o 22.00).

Cena seansu:
- poniedzia³ek – pi¹tek - 6,00 z³ od
osoby
- sobota, niedziela, œwiêta - 7,00
z³ od osoby.

Seanse rozpoczynaj¹ siê o pe³-
nych godzinach i trwaj¹ 45 minut.
Nie ma mo¿liwoœci wejœcia w trak-
cie trwania seansu.
P³ac¹c za pobyt w tê¿ni w kasie
wejœciowej, klient otrzymuje iden-
tyfikator, który oddaje opuszczaj¹c
pomieszczenie.

Seansów nie przed³u¿a siê.
Klient ma prawo skorzystaæ po-
nownie z tê¿ni na zasadach ogól-
nych.

Wraz z doros³ym opiekunem
z tê¿ni mog¹ korzystaæ bezp³at-
nie dwie osoby do lat 15, za oka-

Tê¿nie na basenie
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wspólnie z firmą Hardbit.
Najnowsze  gry kompute-
rowe, bajki i filmy na du-
żym ekranie oraz konkurs
dla komputerowych spe-
ców okazały się bardzo
atrakcyjną propozycją na
spędzenie wolnego czasu.

Dzieci świetnie bawiły
się również na promocji
najnowszej książki o Har-
rym Poterze oraz podczas
dnia kulinarnego, kiedy
własnoręcznie przygoto-
wywały smakowite przeką-
ski.
Drugi tydzień ferii był rów-
nie ciekawy. Zaplanowano
między innymi spotkanie z
przedstawicielami nadle-
śnictwa, które pozwoliło naj-
młodszym dowiedzieć się
ciekawostek na temat pracy
leśniczego.                    (mm)

Na promocjê ksi¹¿ki wszyscy przyszli przebrani

W budynku p³y-
walni Wodnik uru-
chomiona zosta³a w
grudniu tê¿nia so-
lankowa.

stêpnych 5 miejsc).

* * *

S³awne drewniane ciechociñ-
skie tê¿nie solankowe ju¿ od 170
lat uzdrawiaj¹co s³u¿¹ ludziom z
chor¹ tarczyc¹, w stanie ogólnego
wyczerpania i nerwicy wegetatyw-
nej, stresu. Obni¿aj¹ nadciœnienie
têtnicze, profilaktycznie u ludzi zdro-
wych powoduj¹ wzrost odpornoœci,
daj¹c czêœciowe zabezpieczenie
przed zachorowaniem. Przebywa-
j¹c w pomieszczeniu tê¿ni, wch³a-
niamy tak¹ dawkê jodu, jakbyœmy
przebywali nad morzem przez trzy
dni. Specyficzny mikroklimat uzy-
skiwany w pomieszczeniu w pe³ni
umo¿liwia wykorzystanie wszyst-

zaniem legitymacji. Pozosta³e
dzieci p³ac¹ za wejœcie zgodnie z
cennikiem.

W pomieszczeniu tê¿ni nie wol-
no spo¿ywaæ posi³ków ani piæ na-

pojów. Okrycie wierzchnie, baga¿
podrêczny nale¿y pozostawiæ w
szatni i w depozycie (bezp³atny).
Istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszego
zarezerwowania miejsc w tê¿ni (do-

kich mikroelementów obecnych w
powietrzu. Solanka pompowana
jest w obiegu zamkniêtym na naj-
wy¿szy poziom drewnianej kon-
strukcji, po czym swobodnie sp³y-
waj¹c w dó³ po ga³¹zkach tarniny
rozbija krople wody, paruje. Wokó³
tê¿ni powstaje aerozol, tworzy siê
mikroklimat – lecznicze inhalato-
rium, jest to inhalacja oparami so-
lanki.

Wskazania
do korzystania z tê¿ni:
- choroby uk³adu oddechowego,
np. nie¿yt zanikowy górnych dróg
oddechowych, nawracaj¹ce zapale-
nie oskrzeli, astma oskrzelowa, za-
wodowe zagro¿enie chorobami
uk³adu oddechowego,
- niedoczynnoœæ tarczycy,
- nerwica wegetatywna, stres, ogól-
ne wyczerpanie,
- nadciœnienie têtnicze

Przeciwwskazaniami do korzy-
stania z tê¿ni s¹ choroby nowotwo-
rowe, nadczynnoœæ tarczycy i uczu-
lenie na jod lub brom.           (kpw)
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25 stycznia w Zespole Szkół w Benicach odbyło się piżamowe
party. Każdy, kto chciał wejść na imprezę, musiał być ubrany w
stosowne odzienie - piżamę. Wymóg ten dotyczył nie tylko
uczniów, ale też nauczycieli i rodziców. Noc spędzona w sali gim-
nastycznej pełna była różnych atrakcji, wspólnego śpiewania,
konkursów i nocnych rozmów.                                                    (zsb)

15-kilometrrowy bieg po malowniczej okolicy kompleksu
leśnego i trzech jezior ukończyło prawie 600 zawodników.
Pierwsze miejsce zajął Maciej Miereczko z Vectry Włocławek
(47:26), który wyprzedził Bartosza Mazerskiego z LKS Zan-
tyr Sztum (47:32) oraz reprezentanta Litwy Marusa Diliuna-
sa (47:37). Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Lewandow-
ska z Promienia Kowal (55:51) przed Agnieszką Golak z KS
Kormoran Święciechowa (59:08) i Magdaleną Bartoszewicz
z KB Maniac Poznań (59:54).

Klub sportowy KS Krotosz reprezentowało 11 zawodni-
ków. Najlepszym z tej grupy okazał się Krzysztof Kasprzak,
który zajął 30. miejsce w klasyfikacji generalnej i 4. w swojej
kategorii wiekowej M-40 (55:27). Drugi raz już w tym roku na
podium stanął Czesław Sienkiewicz, który zajął 3. miejsce w
swojej kategorii wiekowej M-50 (57:09). W prestiżowym bie-
gu aż 4 zawodników Krotosza uplasowało się w pierwszej 50
na prawie 600 startujących zawodników, co w rywalizacji klu-
bów dało drużynie 4. miejsce.

Zakwalifikowani do kategorii wagowej BMI 30 [waga (kg)
/wzrost2 (m)] dwaj zawodnicy Krotosza - Piotr Tyczyński i
Jan Knapik, zostali zwycięzcami w tej grupie. Piotr Tyczyń-
ski już po raz drugi został mistrzem, a Jan Knapik wicemi-
strzem Polski (w 2005 r. był trzeci).

Mistrzowie z Krotoszyna
16 lutego odby³ siê w Trzemesznie VI

Zimowy Bieg Trzech Jezior. W jego ramach
rozegrane zosta³y V Mistrzostwa Polski
Grubasów i III Zimowe Mistrzostwa Klubowe.

Wyniki zawodników KS Krotosz

Œpiewali w pi¿amach

Tym razem zagrano na rzecz
Adriana Piaszczyńskiego, 9-let-
niego chłopca, u którego wykry-
to chłoniaka ziarnistego oraz
poważne uszkodzenie mózgu.
Głównym organizatorem impre-
zy było Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyńskiej, a współor-
ganizatorami - Rzecz Krotoszyń-
ska, Starostwo Powiatowe i
Urząd Miejski.

W zawodach wzięło udział 10
drużyn: Wrestling Team, Straż
Pożarna, Ojcowie Franciszkanie
z Kobylina, Ministranci, KO, MPN,
Urząd Miejski wraz z przyjaciół-
mi i Rozdrażew Team. Pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna KO,
drugie Urzędu Miejskiego, trzeci
puchar trafił do Rozdrażew
Team. Miłośnicy Piłki Nożnej za-
jęli czwartą pozycję, a Policja i
CWZK - ex aequo piątą. Turniej
urozmaiciły pokazy karate i sa-
moobrony w wykonaniu zawod-
ników Krotosza i ASW Nippon
oraz pokazy walk sumo kroto-
szyńskiego TAR-u. Swoje umie-
jętności przedstawili także tance-
rze z klubu Fenix.

Największe poruszenie pu-
bliczności wywołały gwiazdy
sportu, które przybyły do Kroto-
szyna dzięki staraniom Daniela
Borskiego. Swoją obecnością tur-

Gwiazdy gra³y
dla Adriana

W niedzielê 24
lutego w Zespole
Szkó³ nr 2 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie za-
koñczy³ siê dwu-
dniowy, trzeci ju¿
Turniej Charytatyw-
ny Halowej Pi³ki
No¿nej.

niej uświetnili Reggie Freeman i
Mike Fey, zawodnicy Atlasu Stali
z Ostrowa Wielkopolskiego, wraz
z drugim trenerem zespołu Vadi-
mem Czeczuro. Przeprowadzili
zawody rzutów do kosza dla dzie-
ci, rozdali autografy i gadżety
oraz pozowali do zdjęć. Dwume-
trowi zawodnicy udowodnili, że
są nie tylko wielcy ciałem, ale i
sercem. Równie chętnie pozował

do zdjęć i rozdawał autografy
inny gość turnieju, mistrz świata
w boksie zawodowym Maciej Ze-
gan. Dało się zauważyć, że „mi-
strza silnej ręki” cechuje wielka
wrażliwość na ludzką krzywdę.
Już dziś możemy powiedzieć, że
Maciej Zegan złożył wstępną de-
klarację gry w jednej z drużyn w
przyszłym roku.

Turniej przyniósł ciepłe sło-
wa kierowane do Adriana i jego
rodziny, uśmiech i emocje. Z
wpłat i licytacji sprzętu sportowe-
go ufundowanego przez sponso-
rów uzyskano około 4 tys. zł.
Sprzęt niezlicytowany jeszcze -
do obejrzenia w siedzibie Rzeczy
Krotoszyńskiej - będzie można
kupić w najbliższym czasie na
aukcji w jednym z portali inter-
netowych. Organizatorzy turnie-
ju mają  nadzieję, że zebrane pie-
niądze pozwolą na zakup specja-
listycznego łóżka dla Adriana.
Sponsorami sprzętu byli: LZS
Ceramik Krotoszyn, Towarzy-
stwo Atletyczne Rozum, Winiary
Bakalland Kalisz, Lecha Poznań
i Stal Ostrów..                   (dor-eliz)

Uczestnicy nocnej imprezy
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Koszykarze chêtnie pozowali do zdjêæ

Szko³a przygotowa³a program artystyczny

Konferansjer Daniel Borski i mistrz bokserski Maciej Zegan
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Z sesji 31 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e,
art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( DzU z 2001 r. nr
142, poz. 1591 z zmianami) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Krotoszynie wyraża
zgodę na zaciągnięcie w 2008 r. zobowią-
zania finansowego przekraczającego o
kwotę 562 000 zł granicę ustaloną w
uchwale budżetowej nr XVII/120/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
28.12.2007 r. dla następujących wydat-
ków budżetowych:

1. Wykonywanie usług w zakresie me-
chanicznego oczyszczania dróg gmin-
nych i krajowych oraz opróżnianie ko-

Wiêksze zobowiazania
Uchwa³a Nr XVIII/137/2008 w sprawie zaci¹gniêcia zobo-

wi¹zañ o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ w
uchwale bud¿etowej na rok 2008.

szy ulicznych na drogach na terenie
miasta Krotoszyna  -  312 tys. zł, w tym:
2009 rok - 156 tys. zł ; 2010 rok - 156
tys. zł.
2. Zakup usług pocztowych - 250 tys.
zł, w tym: 2009 rok - 122 tys. zł ; 2010
rok - 128 tys. 00 zł.

§ 2. Spłata zobowiązania następować
będzie z wpływów z podatków i opłat
lokalnych lat 2009 i 2010 oraz innych
dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Stypendyœci
Wykaz osób , które otrzyma³y stypendia  w 2008

roku, zgodnie z uchwa³¹ nr VI/38/2007 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z 27 lutego 2007 roku w spra-
wie stypendiów sportowych przyznawanych przez
Miasto i Gminê Krotoszyn za wysokie wyniki we
wspó³zawodnictwie sportowym

Komunikat  o kanalizacji

Z uwagi na całkowite za-
kończenie zadania inwesty-
cyjnego pn. Rozbudowa i
modernizacja sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej
w Krotoszynie - etap I bur-
mistrz Krotoszyna wyzna-
cza na 30 czerwca 2008 r.
ostateczny termin zakoń-
czenia prac związanych z
przyłączeniem budynków
do nowo wykonanej kanali-

zacji wraz z rozdziałem ście-
ków sanitarnych i deszczo-
wych. Do tego terminu wła-
ściciele posesji winni zgłosić
w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji PGKiM sp. z
o.o. (Krotoszyn, ul. Sło-
neczna, tel. 0-62 725 42 41)
wykonanie rozdzielenia
przyłączy sanitarnych od
deszczowych i nowych przy-
łączeń budynków do sieci.

Jednocześnie informuje-
my, że od lipca 2008 r. będą
prowadzone szczegółowe
kontrole prawidłowości
przyłączenia budynków do
sieci i wykonania rozdzia-
łu ścieków sanitarnych i
deszczowych. W przypadku
stwierdzenia  nieprawidło-
wości będą wyciągane sank-
cje karno-administracyjne.

(kur)

Uczestniczyli w nim
działacze i szefowie jedno-
stek OSP, przedstawiciele
władz miejskich i lokalnych
oddziałów służb munduro-
wych: Policji, Straży Pożar-
nej i Straży Miejskiej. Za-
proszono ks. Adama Mo-
dlińskiego, proboszcza ko-
ścioła farnego, i posłów
Andrzeja Grzyba i Macieja
Orzechowskiego. Burmistrz
Julian Jokś, wiceprezes za-
rządu sulmierzyckiej i kro-
toszyńskiej OSP, w swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę
na poprawę wyposażenia
jednostek. Wspólnie z Je-

Wydatki na ochronê
W grudniu odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu Krotoszyna i Sulmierzyc w
minionym roku.

rzym Kalakiem, prezesem
zarządu miejsko-gminnego,
wręczyli dyplomy najlep-
szym ratownikom. Dyrektor
placówki terenowej KRUS
Henryk Prokopczuk przeka-
zał jednostce OSP Biadki
profesjonalną torbę ratow-
niczą wartą ponad 6 tys. zł.
Wydatki  na ochronę prze-
ciwpożarową w roku 2007:
- samochód ratowniczo-ga-
śniczy OSP Roszki - 150 tys.
zł, z czego 100 tys. zł z bu-
dżetu gminy, reszta pozy-
skana z zewnątrz;
- sprzęt pożarniczy - 180 tys.
zł, z czego gmina dała  81

tys. zł, z zewnątrz - 99 tys.
zł;
- samochód OSP Różopole -
21 tys. zł, całość z budżetu
gminy;
- dopłata do samochodów dla
OSP Kobylin i Koźmin Wlkp.
w ramach porozumienia
gmin powiatu krotoszyńskie-
go - 33,3 tys. zł ;
- zakupy drobnego sprzętu,
paliwa i bieżące utrzymanie
obiektów - 137 tys. zł;

Ogółem wydatki na ochro-
nę przeciwpożarową wyniosły
820 tys. zł, z czego z budżetu
- 520 tys. zł, spoza budżetu -
290 tys. zł.                        (kal)

Uwaga! Mieszkañcom Parcelek, Kopieczek i rejonu ulic
Rawicka-Magazynowa, którzy jeszcze nie pod³¹czyli siê do
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej przypominamy,  ¿e czas
najwy¿szy rozpocz¹æ te prace.
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Z sesji 31 stycznia 2008 r.

Nowy plan zagospodarowania
Uchwa³a nr XVIII/135/2008 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cego czêœæ wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyñskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art.
14 ust. 1 i 2, art. 15 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DzU nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) uchwala się, co następu-
je:

§ 1. Przystępuje się do sporzą-
dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go gminy Krotoszyn obejmują-
cego cześć wsi Lutogniew w re-
jonie ulic Osiedlowej i Kroto-
szyńskiej.

§ 2. Granice obszaru objętego
projektem planu określone są
na mapie ewidencyjnej w skali
1:5000 stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Zakres ustaleń planu obej-
muje tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN)
z usługami oraz tereny komu-
nikacji samochodowej i pieszej.

§ 4. Ustala się następujący
przedmiot ww. miejscowego

Na podstawie art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 5 lipca 2001
r. o cenach (DzU nr 97,
poz.1050 z późniejszymi
zmianami), art. 34 a ust. 2
ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe
(jednolity tekst DzU z 2000
r. nr 50, poz.601 z późniejszy-
mi zmianami), § 2 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 20 stycznia 2005
r. w sprawie sposobu usta-
lania wysokości opłat dodat-
kowych z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do
przewozu rzeczy i zwierząt

planu:
1. przeznaczenie terenów

oraz linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospoda-
rowania,

2. zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego,

3. zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego,

4. zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współcze-
snej,

5. wymagania wynikające z
potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych,

6. parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy,

7. granice i sposoby zago-
spodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemnych,

8. szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieru-

chomości objętych planem miej-
scowym,

9. szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowa-
niu w tym zakaz zabudowy,
10. zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury tech-
nicznej,

11. sposób i termin tymcza-
sowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania tere-
nów,

12. stawki procentowe, na
podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/19/
2002 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krotoszyn w obrę-
bie wsi Lutogniew.

§ 6. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Krotoszy-
na.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Op³aty dodatkowe
Uchwa³a nr XVIII/138/ 2008 w sprawie zmiany uchwa³y nr XVII/123/2007 r. Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

28 grudnia 2007 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 paŸdziernika
2004 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe œrodkami miejskiego transportu zbiorowego,
op³at dodatkowych, okreœlenia uprawnieñ do korzystania z bezp³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami miejskie-
go transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podzia³u na strefy.

oraz wysokości opłaty manipu-
lacyjnych (DzU nr 14 poz. 117 z
2005r.), w związku z art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst DzU z 2001 r. nr
142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Kro-
toszynie uchwala, co następu-
je:

§ 1. W uchwale nr XVII/123/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie z
dnia 28 grudnia 2007 r. zmienia-
jącej uchwałę nr XXV/196/2004
Rady Miejskiej w Krotoszynie z
dnia 28 października 2004 r. w

sprawie ustalenia cen urzędo-
wych za usługi przewozowe
środkami miejskiego transpor-
tu zbiorowego, opłat dodatko-
wych, określenia uprawnień do
korzystania z bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środka-
mi miejskiego transportu zbio-
rowego w Krotoszynie oraz
podziału linii na strefy - § 3 pkt
2,3 i 4 otrzymuje odpowiednio
brzmienie:

2. „Opłata dodatkowa za
przejazd bez odpowiedniego
dokumentu przewozu wynosi
90 zł. Opłata dodatkowa za
przejazd bez ważnego doku-

mentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego
albo ulgowego przejazdu wy-
nosi 72 zł.

3. Opłata dodatkowa za na-
ruszenie przepisów o przewo-
zie rzeczy i zwierząt, a w
szczególności za zabrane ze
sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za
których przewóz taryfa przewi-
duje opłaty – bez odpowiednie-
go dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z prze-
wozu albo rzeczy dopuszczone
do przewozu na warunkach
szczególnych – bez zachowania

tych warunków - wynosi 36 zł.
4. Opłata dodatkowa za

spowodowanie przez podróż-
nego zatrzymania lub zmia-
ny trasy środka transportu
bez uzasadnionej przyczyny
wynosi 270zł .”

§ 2. Wykonanie uchwały po-
wierza się Burmistrzowi Kro-
toszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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 Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst DzU z 2001
roku nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 166 oraz art. 184 ust.
1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (DzU nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) Rada Miejska
w Krotoszynie uchwala, co na-
stępuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr
XVII/120/2007 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z dnia 28 grudnia
2007 roku, zmienionej zarzą-
dzeniem nr 566/2008 Burmi-
strza Krotoszyna z dnia 21
stycznia 2008 roku, wprowa-
dza się następujące zmiany

I. § 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwala się dochody budżetu
w wysokości: 77.886.491 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie :
73.919.868 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzyma-
ne z budżetu państwa na zada-
nia bieżące z zakresu admini-
stracji rządowej: 11.251.292 zł

b) subwencję ogólną w kwo-
cie: 23.650.063 zł z tego: – część
oświatowa: 19.433.962 zł –
część wyrównawcza: 3.048.342
zł – część równoważąca:
1.167.759 zł
2) dochody majątkowe w kwo-
cie: 3.966.623 zł. Szczegółowy
plan dochodów budżetu Miasta
i Gminy Krotoszyn na 2008 rok
przedstawia załącznik nr 1 do
uchwały.

Zmiany w bud¿ecie
Uchwa³a nr XVIII/140/2008 w sprawie

zmian w bud¿ecie na 2008 rok

II. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwala się wydatki budże-
towe w wysokości : 85.721.491
zł w tym: – wydatki na realiza-
cję zleconych zadań bieżących
z zakresu administracji rządo-
wej w kwocie: 11.251.292 zł
2. W wydatkach ustalonych w
§ 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie:
65.970.156 zł w tym: – wynagro-
dzenia i pochodne od wynagro-
dzeń: 27.442.440 zł – dotacja
podmiotowa dla instytucji kul-
tury: 1.629.000 zł w tym:
* KOK: 924.000 zł
* Biblioteka: 490.000 zł
* Muzeum: 215.000 zł
– dotacja podmiotowa dla pu-
blicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż JST:
146.400 zł
– obsługa długu: 1.302.500 zł
b) wydatki majątkowe w kwo-
cie: 19.751.335 zł
Szczegółowy plan wydatków
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia
załącznik nr 2 do uchwały.

III. § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie: 182.229 zł,
2) celowe w wysokości: 443.500
zł, z tego:

a) na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarządzania
kryzysowego: 40.000 zł,

b) na zabezpieczenie środ-
ków w wysokości 403.500 zł na
udział własny gminy w ramach
wniosków składanych przez
gminy na dofinansowanie z

Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki oraz Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu
Operacyjnego.

IV. § 5 otrzymuje brzmienie:
Określa się wykaz wydatków
majątkowych, w tym inwesty-
cji realizowanych przez gminę
w roku budżetowym oraz wy-
sokość nakładów zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3 do uchwały.
Ustala się wieloletni program
inwestycyjny na lata 2008 -
2011 zgodnie z załącznikiem nr
4 do uchwały.

V. § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się plan wydatków na
programy i projekty realizowa-
ne z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej w kwocie 28.328.535 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

VI. W § 13 dodaje się nowy

punkt 6 w brzmieniu:
6. Przekazanie upoważnień
kierownikom jednostek i zakła-
dów budżetowych gminy do
zaciągania zobowiązań z tytu-
łu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbęd-
na do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następ-
nym.

VII. Po § 15 wprowadza się
nowy § 16 o treści:
§ 16. Inne postanowienia doty-
czące wykonywania budżetu
przez jednostki organizacyjne
Miasta i Gminy Krotoszyn:
1. Pracownikom zatrudnionym
w jednostkach i zakładach bu-
dżetowych Miasta i gminy Kro-
toszyn kierownicy tych jedno-
stek mogą udzielać zaliczek:
a) doraźnych – na realizację
drobnych wydatków lub na
wydatek nie powtarzający się

stale,
b) stałych – na wydatki stale
się powtarzające,
2. Zaliczki stałe mogą być
udzielane na cały rok budżeto-
wy lub na okresy krótsze. Za-
liczki stałe i doraźne mogą być
udzielane w wysokości nie
przekraczającej kwoty:
a) 20.000 zł - w Urzędzie Miej-
skim w Krotoszynie,
b) 5.000 zł – w pozostałych jed-
nostkach.
3. Ustala się dla samorządo-
wych jednostek budżetowych
następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
a) uzyskane zwroty wydatków
dokonanych w roku 2008 przyj-
mować należy na rachunek
bankowy danej jednostki jako
zmniejszenie wydatków roku
2008
b) uzyskane w 2008 roku zwro-
ty wydatków dokonanych w
poprzednich latach budżeto-
wych przyjmować należy na
rachunek bankowy jednostki i
przekazywać na rachunek ban-
kowy Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie jako dochody gmi-
ny,
c) postanowień wymienionych
w pkt a i b nie stosuje się do
wydatków sfinansowanych
środkami budżetu Unii Euro-
pejskiej oraz innych źródeł za-
granicznych nie podlegających
zwrotowi.
VIII. Dotychczasowe §§ 16 i 17
otrzymują oznaczenie odpo-
wiednio §§ 17 i 18.

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Krotoszy-
na
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 4 pkt
1 w związku z art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o  pracownikach
samorządowych (tekst jed-
nolity DzU z 2001 r. nr 142
poz. 1593 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 1 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 12 grudnia

Kasa dla szefa
Uchwa³a nr XVIII/139/2008 w sprawie

wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna

1997 r. o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym dla pra-
cowników jednostek sfery bu-
dżetowej (DzU nr 160, poz.
1080 z późn. zm.) i w związku
z § 7 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 2 sierpnia 2005
r. w sprawie zasad wynagra-
dzania pracowników samo-

rządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostach
powiatowych i urzędach mar-
szałkowskich (DzU nr 146,
poz. 1223 z późn. zm.) uchwa-
la się, co następuje:

§1. Ustala się wynagrodzenie
Burmistrza Krotoszyna w wy-
sokości maksymalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego
przewidzianych w odrębnych
przepisach.

§2. Przyznaje się dodatek spe-
cjalny dla Burmistrza Kroto-
szyna w wysokości 40% wyna-

grodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego, o których
mowa w § 1 uchwały.

§3. Przyznaje się nagrodę ju-
bileuszową, dodatek za wysłu-
gę lat i dodatkowe wynagro-
dzenie roczne dla pracowni-
ków sfery budżetowej Burmi-
strzowi Krotoszyna – w wyso-
kości i na zasadach wynika-
jących z odrębnych przepi-
sów.

§4. Traci moc uchwała nr XIV/
114/2003 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z dnia 27 listopa-
da 2003 r. w sprawie przyzna-

nia dodatku specjalnego dla
Burmistrza Krotoszyna
oraz uchwała nr XXXV/276/
2005 Rady Miejskiej w Kro-
toszynie z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie wynagro-
dzenia Burmistrza Kroto-
szyna.

§5. Wykonanie uchwały po-
wierza się Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Krotoszy-
nie.

§6. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia z
mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 roku.
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Zmiany w bud¿ecie dotycz¹ tak¿e dotacji dla instytucji kultury. Na zdjêciu Helena
Kasperska, kustosz Muzeum Regionalnego
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Na podstawie art.18 ust.2
pkt.15 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990
roku (tj. DzU z 2001r. nr 142,
poz.1591; ze zmianami) w
związku z art.67a ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (tj. DzU z
2004r. nr 256, poz.2572; ze
zmianami), uchwala się zasa-

dy korzystania ze stołówek

szkolnych zorganizowanych

w szkołach prowadzonych

przez Miasto i Gminę Kroto-

szyn.

§1. W celu wspierania prawi-
dłowego rozwoju uczniów, w
ramach posiadanej bazy, pro-
wadzone są stołówki szkolne
w:
- Szkole Podstawowej Nr1 w
Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszy-
nie;
- Szkole Podstawowej Nr 4 w
Krotoszynie;
- Szkole Podstawowej Nr 7 w
Zespole Szkół Nr 1 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Krotoszy-
nie;
- Szkole Podstawowej Nr 8 w
Krotoszynie;
- Gimnazjum Nr 2 w Krotoszy-
nie.
§2. 1. Ze stołówek szkolnych,
wymienionych w §1, mogą ko-
rzystać uczniowie, i pracowni-
cy szkół, w których funkcjonują
stołówki.
2.Ze stołówek, o których mowa
w §1, mogą korzystać również
uczniowie i pracownicy szkół
prowadzonych przez Miasto i
Gminę Krotoszyn, w których

Z sesji 31 stycznia 2008 r.

Szkolne obiady
Uchwa³a nr XVIII/134/2008 w sprawie zasad korzystania ze sto³ówek szkolnych zorganizowanych w szko³ach prowa-

dzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn.

nie są prowadzone stołówki.

§3 . 1. Posiłki wydawane w sto-
łówkach szkolnych są odpłat-
ne, przy czym finansowane
mogą być z następujących
źródeł:
1/ wpłaty rodziców (opiekunów
prawnych) uczniów korzysta-
jących z posiłków wydawanych
przez stołówkę szkolną;
2/ wpłaty pracowników szkoły
i osób, o których mowa w §2
ust.2 korzystających z posił-
ków wydawanych przez sto-
łówkę szkolną; 3/ dotacje z bu-
dżetu państwa lub budżetu
gminy;
4/ wpłaty sponsorów.
2.Środki finansowe pochodzą-
ce z wpłat, o których mowa w
ust.1 są przekazywane na ra-
chunek bankowy Zakładu Ob-
sługi Placówek Oświatowych w
Krotoszynie lub wpłacane do
kasy tego Zakładu.
3.Ogólny nadzór nad gospo-
darką finansową sprawuje Za-
kład Obsługi Placówek Oświa-
towych w Krotoszynie, który
przekazuje zebrane kwoty na
konto Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie.

§4. 1.Uczniowie korzystający z
posiłków wydawanych przez
stołówkę szkolną wnoszą opła-
tę, której wysokość jest równa
kosztowi surowca przeznaczo-
nego na przygotowanie posił-
ku.
2.Pracownicy szkół korzystają-
cy z posiłków wydawanych
przez stołówkę szkolną pokry-

wają opłatę obejmującą koszt
surowca przeznaczonego na
przygotowanie posiłku i pozo-
stały koszt przygotowania po-
siłku.
3.Wysokość opłat za pojedyn-
cze posiłki, wydawane przez
stołówki szkolne zorganizowa-
ne w szkołach, ustala się w na-
stępujących wysokościach:

L.p. Stołówka szkolna
funkcjonująca w: Opłata za
jeden posiłek dla: ucznia pra-
cownika

1. Szkole Podstawowej nr
1 w Zespole Szkół Nr3 w Kro-
toszynie 2,-zł 3,90zł

2. Szkole Podstawowej nr
4 w Krotoszynie1,90zł 4,20zł

3. Szkole Podstawowej nr
7 w Zespole Szkół Nr1 z Od-
działami Integracyjnymi w
Krotoszynie 1,40zł 3,40zł

4. Szkole Podstawowej nr 8
w Krotoszynie 1,90zł 4,10zł

5. Gimnazjum nr2 w Kroto-
szynie1,60zł 5,50zł
4.Uprawnione osoby do korzy-
stania ze stołówek szkolnych, o
których mowa w §2, wnoszą
opłatę za posiłki w okresach
miesięcznych.

§5. Opłaty za posiłki na dany
miesiąc, wyliczone w oparciu o
§4, pobiera intendent szkoły, w
której działa stołówka szkolna,
do dnia 20-go miesiąca poprze-
dzającego miesiąc korzystania
z posiłków i bezzwłocznie doko-
nuje przekazania pobranych
wpłat na rachunek bankowy
Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych w Krotoszynie lub
do kasy tego Zakładu.

§6 . 1. Osobie, która nie skorzy-
stała z opłaconego posiłku,
przysługuje zwrot opłaty mie-
sięcznej pomniejszony o war-
tość równą ilości spożytych po-
siłków.
2. Zwrot opłaty, o której mowa
w ust.1 przysługuje wyłącznie
w razie dokonania zgłoszenia
rezygnacji z posiłku, o której
mowa w ust.5.
3.Należna kwota zwrotu opłaty,
o której mowa w ust.1 stanowi
iloczyn opłaty jednego posiłku i
liczby dni niekorzystania z po-
siłku przez stołującego się.
4.Zwrotu opłaty, o której mowa
w ust.1, dokonuje intendent bez-
zwłocznie po zakończeniu da-
nego miesiąca rozliczeniowego,
na podstawie zgłoszeń rodzi-
ców (opiekunów prawnych) lub
pracowników korzystających z
posiłków.
5.Rezygnację z posiłku należy
zgłosić najpóźniej w danym
dniu do godziny 8.30 w sekreta-
riacie szkoły prowadzącej sto-
łówkę lub bezpośrednio inten-
dentowi.
6.Podstawę zwrotu opłaty sta-
nowi prowadzony przez inten-
denta kwitariusz i rejestr zgło-
szeń o rezygnacji z korzystania
w danym dniu z posiłku przez
osoby wymienione w §2.

§7. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Krotoszy-
na.

§8. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2008 roku.

Na podstawie art.41 ust. 1, ust. 2 i
ust.5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (
DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473; z póź-
niejszymi zmianami), art.10 ust.1,ust.
2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(DzU nr 179, poz.1485; późniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (DzU z 2001 r.
nr 142, poz.1591; z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następu-

Program profilaktyki
Uchwa³a nr XVIII/133/2008 w sprawie przyjêcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok.

je:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii dla Mia-
sta i Gminy Krotoszyn na 2008 rok
stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn.
DzU z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z załącznikiem nr 2
do uchwały XVII/120/2007 Rady Miej-
skiej w Krotoszynie z dnia 28 grud-
nia 2007r. Rada Miejska w Krotoszy-
nie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie do-

datkowych udziałów Samorządowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.
z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000
zł słownie: sto tysięcy złotych tj. 100
udziałów po 1.000 zł każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Zwiêkszenie udzia³ów
Uchwa³a nr XVIII/136/2008 w sprawie wyra¿enia

zgody na objêcie dodatkowych udzia³ów Samorz¹do-
wego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o w
Gostyniu.

fo
t.

 M
on

ik
a 

M
en

zf
el

d-
C

zu
ba

k

W Szkole Podstawowej nr 4 dzieci mog¹ korzystaæ z posi³ków w sto³ówce
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Ważną przestrzenią
życiową dla coraz większej
liczby dzieci staje się ulica.
Trudno pominąć szerzące się
zjawisko codziennego i długo-
trwałego przebywania mło-
dych ludzi (poniżej 18 roku
życia) w środowisku ulicz-
nym. Dzieci te przenoszą się
z miejsca na miejsce i nawią-
zują kontakty z grupą rówie-
śniczą lub innymi grupami na
ulicy. Ich więzi z rodziną czy
instytucjami powołanymi do
opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą są rozluźnione na ko-
rzyść więzi łączących je z
ulicą. Na ulicy bowiem mogą
zaspokoić swoje potrzeby,
często łamiąc przy tym normy
i zasady społeczne, a także
wchodząc w konflikt z pra-
wem. Ulica staje się dla dziec-
ka miejscem przyjaźniejszym
niż inne środowiska jego
życia, na ulicy uczy się rela-
cji z rówieśnikami, zarabia-
nia pieniędzy, czy po prostu
sposobów przetrwania.

Można zadać sobie pyta-
nie, czy dzieci przebywające
na ulicy są skazane na wypeł-
nianie destrukcyjnego sche-
matu demoralizacji, jaki pa-
nuje w środowisku ich życia?
I  czy ze względu na realia,
które ograniczają rozwój
dzieci czy wręcz do niego w
wielu dziedzinach nie dopusz-
czają, powinny one zostać po-
zostawione same sobie? Po-
nieważ dzieci te unikają
wszelkich kontaktów z insty-
tucjami wychowawczymi, na-
wiązanie relacji na tej drodze
jest niezwykle trudne i zwy-
czajnie nieskuteczne. Skoro
nie można dotrzeć do dziec-
ka drogą oficjalną, należy
wyjść do niego – dosłownie –
na ulicę.

Pracą z dziećmi na ulicy
zajmują się m.in. pedagodzy
ulicy. Terenem działania ta-
kiego pedagoga jest sama uli-
ca, czyli środowisko, w któ-
rym na co dzień funkcjonuje
dziecko. Pedagog podejmuje
się próby skorygowania za-
chowania dziecka bez zmiany
warunków życia podopiecz-
nego. Jego rolą jest zainicjo-
wanie procesu zmian, które
zaowocują wzrostem poczu-
cia własnej wartości, rozbu-
dzeniem pasji oraz rozszerze-
niem świadomości dziecka. W
tym celu proponowane są
dziecku różne formy aktyw-
ności; na początku mogą to
być gry i zabawy, a później re-
alizowanie projektów, ustala-
nych i wykonywanych przy
współudziale pedagoga (np.
organizacja wystawy zdjęć

Dzieci ulicy
Dzieci ¿yj¹ i

wychowuj¹ siê w
ró¿nych œrodowi-
skach i podlegaj¹
wielorakim wp³y-
wom spo³ecznym.
Zachowania i cha-
rakter m³odego
cz³owieka kszta³-
tuj¹ nie tylko szko-
³a, rodzina, czy te¿
grupa rówieœnicza.

zrobionych samodzielnie
przez dzieci). Przy tym waż-
na jest możliwość zapoznania
dziecka ze światem poza jego
ulicą czy dzielnicą zamiesz-
kania. Często dzieci przeby-
wające na ulicy nie prze-
mieszczają się poza znane im
miejsca ani nie uczestniczą w
żadnych wydarzeniach kultu-
ralnych. Ich wyobrażenie o
rzeczywistości ogranicza się
do realiów, w których żyją. Nie
mają sposobności, by poznać
inne sposoby funkcjonowania
i budowania relacji odmien-
nych od tych, które obserwują
w swoim środowisku. Peda-
gog ulicy podejmuje działania
ukierunkowane na wprowa-
dzenie dziecka w świat norm
i zasad powszechnie uznawa-
nych oraz na pokazywanie
nowych możliwości.
Pedagogiką ulicy zajmuje się
m.in. stowarzyszenie GPAS
(Grupa Pedagogiki i Animacji
Społecznej). Stowarzyszenie
GPAS to organizacja pozarzą-
dowa działająca od 1980 roku
we Francji, a od 1990 roku
prowadząca działalność na
rzecz dzieci na ulicy w Polsce.

W latach 2005 – 2006 fran-
cuskie stowarzyszenie GPAS
wraz z polskimi organizacja-
mi pozarządowymi, placów-
kami socjalnymi i opiekuń-
czo-wychowawczymi, działa-
jącymi w Gliwicach, Zabrzu,
Krakowie, Warszawie i Łodzi,
prowadziło w poszczególnych
miastach działania na rzecz
dzieci na ulicy. Na podstawie
zebranych doświadczeń opra-
cowano przewodnik metodo-
logiczny dla pedagogów ulicy,
przedstawiający metody pra-

cy w środowisku otwartym.

Na początku 2007 roku
stowarzyszenie „Szansa” na-
wiązało z Grupą Pedagogiki i
Animacji Społecznej z Brestu
w Brytanii (Francja) kontakt,
który zaowocował lipcowym
spotkaniem burmistrza Da-
niela Cueffa z włodarzem na-
szego miasta, burmistrzem
Julianem Joksiem. Uwieńcze-
niem krotoszyńskiego reko-
nesansu szefa GPAS-u stał się
wstępny projekt działań pe-
dagogów ulicy w Krotoszynie.
Na przełomie października i
listopada tego roku odbyło się
we Francji szkolenie dla pol-
skich pedagogów, zaintereso-
wanych metodą pracy GPAS i
tematyką pedagogiki ulicy.

We wtorek 30 październi-
ka grupa pedagogów z War-
szawy, Łodzi, Poznania, Lesz-
na i Krotoszyna rozpoczęła
tygodniowe warsztaty od zło-
żenia wizyty w Rennes i za-
poznania się z tamtejszą
strukturą GPAS. Gospodarze
zaprezentowali swoje metody
pracy z dziećmi oraz z ich ro-
dzicami. Po dniu pełnym wra-
żeń polska grupa mogła odpo-
cząć w przytulnym domu w
położonej nad Oceanem
Atlantyckim miejscowości
Guisseny.

Następny dzień przezna-
czono na zajęcia z dziećmi z
ubogiej dzielnicy Brestu. Każ-
dy polski pedagog, wraz z
przydzielonym francuskim
animatorem społecznym, brał
udział w zorganizowanych

dla dzieci zajęciach. Spo-
strzeżeniami i uwagami moż-
na było wymienić się na koń-
czącym dzień spotkaniu z
animatorami.

Czwartek był dniem odpo-
czynku. Gospodarze zorgani-
zowali wycieczkę wzdłuż wy-
brzeża oceanu, dostarczając
tym samym niezapomnianych
wrażeń polskiej grupie.

W piątek przedstawiono
działalność szkoleniową, któ-
ra przygotowuje do pracy ani-
matora społecznego. Polscy
pedagodzy uczestniczyli  na
terenie miasta Landivision w
zajęciach, zaproponowanych
przez kandydatów na anima-
torów.
Niedziela poświęcona zosta-
ła omówieniu problematyki
zagadnień związanych z
polską siecią pedagogów uli-
cy. Zaprezentowano postępy

w tworzeniu sieci w Polsce, a
także rozważano potencjalne
możliwości jej rozwoju.

W poniedziałek odbyło się
spotkanie z przedstawiciel-
kami Centrum Planowania
Rodziny w Breście oraz orga-
nizacji walczącej o prawa ko-
biet (Rien sans Elles). Po po-
łudniu polscy pedagodzy zo-
stali przyjęci w Urzędzie Mia-
sta Brest przez panią Bache-
lier, odpowiedzialną za mię-
dzynarodowe kontakty mia-
sta.

Szkolenie dobiegło końca.
Umożliwiło ono zapoznanie
się z metodami pracy francu-
skiego GPAS i wymianę pol-
skich doświadczeń w obsza-
rze pedagogiki ulicy. A także
dostarczyło wielu doznań es-
tetycznych i innych wrażeń
ze zwiedzania pięknego re-
gionu Francji – Bretanii. I co
najważniejsze, pokazało sens
pracy z dziećmi na ulicy.
Uświadomiło wszystkim
uczestnikom warsztatów, że
systematyczne działania pe-
dagogów ulicy, charakteryzu-
jące się koniecznością wej-
ścia w przestrzeń życia dziec-
ka i dostosowania się do wa-
runków panujących w jego śro-
dowisku, są skutecznym środ-
kiem profilaktycznym, ograni-
czającym marginalizację i za-
pobiegającym wykluczeniu spo-
łecznemu. Dla wielu dzieci to
szansa na podniesienie jakości
swojego życia, dotknięcia inne-
go świata i zasmakowania w
możliwościach, które on niesie.

21 grudnia tegoż roku w Po-
znaniu, zgodnie z maksymą
Finis coronat opus, gość z
Francji, Magdalena Targow-
ski, oraz uczestnicy francu-
skiego szkolenia stworzyli
szczegółowy plan działań pe-
dagogów ulicy w swoich mia-
stach.

Jolanta Grabska

Informacje Samorządowe - czasopismo Samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn, nakład 6 000. Redakcja: Izabela Bartoś, Jacek Kępa
(red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula Makieła. Współpracownicy: Sławomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechosław
Witek, Roman Wosiek, Rafał Patalas. Adres: Urząd Miejski w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74
52, is@um.krotoszyn.pl. Skład: Intelis Media, druk: Agora Piła. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Zapraszamy na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na
aktualne, dotycz¹ce naszej gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do redakcji. Czekamy
na listy oraz e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na proœbê autora zachowamy
dane personalne do wiadomoœci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie
traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publikowane na ³amach
IS  - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub niezwi¹zanych z

aktualnymi tematami. 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 domów za poœrednictwem poczty, ale ze wzglêdu
na wielkoœæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do wszystkich. Oso-
by, które nie otrzyma³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹ je w Urzêdzie Miejskim:
w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w Wydziale Promocji, Przedsiêbior-
czoœci i Integracji Europejskiej (pok. 46). IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz w Gminnym Centrum Informacji (budynek
Biblioteki).                                                                                                  (red.)

Solen (trzecia od prawej)  oprowadza polskich pedagogów po dzielnicy Rennes,
w której pracuj¹  animatorzy z francuskiego GPAS
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Miasto pe³ne barw
Czy jesteœmy patriotami? Czy potrafimy broniæ w czasie dyskusji naszej ojczyzny?

Czy umiemy ukazaæ jej mocne punkty? A mo¿e nauczyliœmy siê  tylko  narzekaæ,

szukaæ s³abych miejsc, niedoci¹gniêæ i zachwalaæ obce kraje, lepszy klimat, g³adsze

drogi, wy¿sze zarobki...

W dzisiejszych czasach
patriotyzm to pojęcie wyraź-
nie sponiewierane. Nie wy-

trzymuje konkurencji z pę-
dem do doskonałości i kom-
fortu życia. Trudno się dziwić,

nikt jeszcze się nie najadł pa-
triotyzmem, nie zapłacił pa-
triotyzmem za rodzinny wy-

jazd nad morze ani za setki
innych dóbr. Nie jeździmy po
równym. gładkim patrioty-
zmie codziennie do pracy.
Jako waluta patriotyzm jest
bezwartościowy. A tu dietety-
cy każą nam się dobrze odży-
wiać, lekarze zalecają zmia-
nę klimatu dla poprawy zdro-
wia, prawie wszyscy sąsiedzi
mają już telewizor plazmowy,
zmywarkę i inne superrzeczy,
bez których czujemy się nie-
co gorsi. I do czego nam ten
patriotyzm?

Trudno zmienić na życze-
nie nasz kraj w lepszy, bogat-
szy, wiele czynników wpływa
na jego kondycję i jego obraz
w nszych myślach. Możemy
tylko pozazdrościć młodym
krotoszynianom entuzjazmu,
nadziei, może nieco naiwno-
ści, do której uprawnia wiek,
i zachwytu małą ojczyzną.
Prezentowane wiersze stano-
wią pokłosie konkursu Je-

stem Stąd, organizowanego
co roku jesienią przez KOK.
Te pochodzą z ostatniej edy-
cji.                                       (eliz)

Klasy I - III

Julia Ba³oniak, I miejsce

Mój Krotoszyn
Raz p³ynê³am sobie Nilem,
(przep³ynê³am mo¿e milê),
Gdy tubylców lud z Afryki,
zacz¹³ robiæ ha³as dziki.

By z³agodziæ ich nastroje
przedstawi³am miasto moje...

„Opowiem wam o Krotoszynie,
Który z œwietnych rzeczy s³ynie.
Szkó³ jest wiele,
Zapisujcie siê tu przyjaciele!

Rynek mamy, parczek mamy...
My Krotoszyn uwielbiamy!
Nikt nam tu nie œmieci,
Z wyj¹tkiem niegrzecznych dzieci.

A poniewa¿ miasto kochamy
Bez marudzenia ba³agan sprz¹tamy.
Nie wyjadê st¹d za lat tysi¹ce,
Bo to miasteczko radoœci¹ tryskaj¹ce”.

Tubylcy wielkie zrobili oczy
Tak bardzo opis mój ich zaskoczy³.
Na po¿egnanie machnê³am im rêk¹
I przyp³ynê³am a¿ tutaj prêdko.

Tomasz Pogoda,  SP4, II miejsce

Jestem st¹d
W moim mieœcie Krotoszynie
Bardzo dobrze nam siê ¿yje.
Mamy wiele tu atrakcji
Du¿o œmiechu i powagi.

Ka¿dy wielu ma przyjació³
W szkole, w domu oraz w parku.
Wiosna lato czy te¿ zima
Czas nam bardzo szybko mija.

Wiêc mój drogi przyjacielu
Nie rób sobie k³opotów zbyt wielu.
Tylko wsiadaj w poci¹g swój
I odwiedzaj k¹cik mój.

Olga Szymczak, SP1, wyró¿nienie
Nasz stary Krotoszyn
Nasz stary Krotoszyn,
piêkny od zawsze,
historii zwi¹zanych z nim wiele.
Ciekawe tu ¿ycie: szko³a, koncerty,
przyjêcia i przyjaciele.
Dobrze tu mieszkaæ,
choæ to nie Warszawa;
odwiedzaæ Krotoszyn tak¿e wypada.
Nasz stary Krotoszyn,
piêkny od zawsze.

Jan Sikora. SP4, wyró¿nienie

Krotoszyn - moje miasto
Krotoszyn to piêkne miasto
na Wielkopolskiej Nizinie
tu ka¿dy jest szczêœliwy
i czas mu mi³o p³ynie.

Jest tu wiele zabytków:
ratusz, rynek, koœcio³y
i park z pa³acem Ga³eckich
obok naszej szko³y.

Mamy kilka pomników:
Wolnoœci, Jana Paw³a II,
to nasz wielki rodak,
bierzmy przyk³ad z niego.

Jezioro Odrzykowskie
to duma Krotoszyna,
obok niego stadion,
na którym trenuje Astra -
nasza pi³karska dru¿yna.

Mamy kryty basen,
Wodnik siê nazywa
i zespó³ Krotoszanie,
który sukcesy zdobywa.

Jest tu te¿ wiele zak³adów,
ró¿nych szkó³, instytucji,
mamy gdzie odpocz¹æ,
mamy gdzie siê uczyæ.

Odwiedzajcie Krotoszyn,
wiele atrakcji dla was mamy,
a na koniec powiem krótko:
serdecznie zapraszamy!

Klasy VI - VI

Nicoletta Zaradna, SP Biadki, wyró¿nienie

Zaduma
S¹ na œwiecie, ró¿ne miasta,
jedne ma³e, drugie du¿e,
lecz najmilszym memu sercu
jest Krotoszyn.

Miasto ma³e, ciche i wspania³e,
kocham je jak w³asny dom.
Miasteczko spokojne z ratuszem poœrodku,
Koœcio³y ze zb³¹kanymi duszami.

Wspania³e okazy drzew,
szumi¹ leniwie w wiekowym parku,
liœcie buczyny od ¿ó³ci i czerwieni,
a¿ po br¹z oczu dziewczyny.

Br¹zowe, drobne listki
wiatr pod stopami rozwiewa.
£awki pe³ne zadumy prosz¹ do odpoczynku
PrzyjdŸ i usi¹dŸ!

Spójrz w lustro wody w piêknym stawie,
w którym p³ywaj¹ dzikie kaczki.
Pomyœl, ja szybko mija czas,
Czas - najcenniejszy w naszym ¿yciu.

Aleksandra Zwierz, SP Biadki, I miejsce

Moje miasto
Gdy przechodzisz przez rynek
Nie myœl o sklepach
Tylko o tym co ciê czeka.
Nie przechodŸ wiêc bez s³ów „kocham to miasto”
bo...

Bo to miasto to jeden wielki promieñ s³oñca
jeden wielki sznur,
który wi¹¿e wszystkie serca.

To nie tylko miasto lecz z³ota dolina,
Piêkna muzyka,
Biegnê do nie ze skrzypcami!

B³êkitna woda,
w której siê zanurzam,
i nasz kochany Papa,
który czuwa nad nami,

Z Nim nasze miasto jest jeszcze piêkniejsze,
Ale niektórym to nie wystarcza...

Mnie tak.

Marcin Kaszkowiak, SP 4, II miejsce

Moje miasto
Jest jesienny poranek
Deszcz puka o szyby

Idê moj¹ ulubiona alej¹
Kasztanow¹
Cisza
Liœcie szeleszcz¹ pod nogami

Zakrêt
Witaj¹ mnie dwie wie¿e okr¹g³ego koœcio³a
Za chwile przywita mnie pomnik
Jana Paw³a II - Wielkiego

Zakrêt drugi
Z daleka widzê budynek mojej szko³y
Gwar
Z radoœci¹ witam moich przyjació³

W Va wszystkich mam kolegów
Œwiat jest kolorowy
A ja szczêœliwy

S³onko wysoko
Wracam do domu
To wszystko to moja ma³a ojczyzna
Krotoszyn

A tak naprawdê?
Krotoszyn - miasto pe³ne barw i odcieni
patrzy na ludzi zwalczaj¹cych trudnoœci,
pokonuj¹cych losu i ¿ycia przeciwnoœci
- przybra³o siê w szaroœci na znak ³¹cznoœci
z mieszkañcami swej Ziemi.

Katarzyna Bochyñska, III miejsce

To Krotoszyn
Tu najpiêkniejsze wschody i
Zachody s³oñca...
Tylko tu historia o dzieciñstwie -
Jak iskra gor¹ca.
Nigdzie indziej bli¿sze mi
Wspomnienia ni¿ tu,
Gdzie ta krotoszyñska ziemia...
To w³aœnie tu moja radoœæ i œmiech,
Ale te¿ smutek oraz pech...
Tutaj jest tylko mój dom -
Nigdy nie chcê odejœæ st¹d!
Tylko tu mój deptak, moja Fara,
Moje ¿ycie i ma wiara.
Patrz¹c latem na jezioro
I jesieni¹, d¿d¿ysta por¹,
Myœlê o tym otoczeniu.
S³yszê w g³owie:
„To Krotoszyn, przyjacielu...”

Karol Bochyñski, wyró¿nienie

Moje miasto
Krotoszyn znam jak w³asn¹ kieszeñ,
Mogê iœæ po ciemku, gdy do szko³y œpieszê,
Niepotrzebna mi jest mapa,
Znam przecie¿ dobrze ten zak¹tek œwiata.

Me miasto piêknieje, zmienia siê na ka¿dym kroku,
A nowe ronda dodaj¹ mu uroku,
Gdy siê jeszcze zmieni¹ dziurawe ulice,
To ja Krotoszynem jeszcze siê zachwycê.

Te piêkne koœcio³y, parki i ulice,
Tym ja w swoim mieœcie szczególnie siê szczycê.
Bêdê tutaj wraca³ do moich korzeni,
I pod tym wzglêdem nic ju¿ siê nie zmieni.

Martyna Fila, Gimn. 2, wyró¿nienie

Czy zamieszkam w Krotoszynie?
Piêkny jest Krotoszyn w ci¹gu dnia,
Piêkniejszy bêdzie, gdy zamieszkam tam ja.
Du¿o zieleni do niego wprowadzê,
Ma³e drzewka z przyjació³mi posadzê.
Noc¹ bêdzie powietrze œwie¿e
I ludzie zdrowsi - w to bardzo wierzê.
Kocham nie tylko las o brzasku,
Przyzwyczajê siê do zgie³ku i wrzasku.
Polubiê wœród starych ulic spacery,
Zmieniê na miejskie swoje maniery.
Macie ratusz, urzêdy, koœcio³y,
A ludzie mili - prawie ANIO£Y.
Krotoszyn bêdzie mym ca³ym œwiatem,
Do lasu wrócê najchêtniej latem.

Trochê drêtwa moja mowa,
Bo pochodzê z ma³ego Baszkowa.


