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 Czasopismo Samorz¹du Krotoszyñskiego      czerwiec 2008     nr 5,6 (52,53)      ISSN 1732-2049

Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego
w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi. Na zdjêciu chór szkolny
podczas przerwy  w wystêpach

Odesz³a Konstancja
Kilkanaście dni temu zmarła Konstancja Figaj, prawdopo-
dobnie najstarsza mieszkanka naszej gminy.  Panią Konstan-
cję przedstawiliśmy na łamach IS w listopadzie minionego
roku. Urodziła się w Benicach w czasach zaborów. Jako na-
stolatka chodziła na służbę do dworu, potem pracowała w
domach bogatych krotoszynian. Po wczesnej i niespodzie-
wanej śmierci męża wychowywała samotnie troje dzieci. Do
późnej starości zachowała zdrowie i sprawność umysłu. Jesz-
cze kilka lat temu miała zwyczaj siadywać na balkonie i czy-
tać książki, czym wzbudzała żywe zainteresowanie kroto-
szynian. Odeszła 10 czerwca.                                                   (eliz)
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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

Od 1 lipca do 31 sierpnia Kryta P³ywal-
nia WODNIK  czynna jest od 7.00 do
23.00.

1 lipca w Gimnazjum nr 4 w Krotoszy-
nie (ul. 23 stycznia)  rozpocznie siê 14.
edycja letniej szkó³ki jêzyka angielskie-
go zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Polsko-Amerykañskie w Krotoszy-
nie.  Szczegó³owe informacje uzyskaæ
mo¿na pod nr. tel. 0605 442 754 lub
0502 156 866.

Do 4 lipca w galerii Refektarz ogl¹daæ
mo¿na wystawê ceramiki unikatowej
Jerzego Fornalika.

5 lipca w galerii Refektarz o godz. 18.00
odbêdzie siê otwarcie wystawy fotogra-
ficznej pt. „Œwiat³o-cieñ” klubu Art.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna za-
prasza na kiermasz u¿ywanych podrêcz-
ników szkolnych. Ksi¹¿ki prosimy przy-
nosiæ do salki na piêtrze biblioteki. Za-
praszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 11.00 do 16.00.

13 lipca w od 14.00 do 19.00 w Beni-
cach przy remizie OSP odbêdzie siê
wystawa zwierz¹t domowych i gospo-
darczych. W programie m.in. wystawa
maszyn rolniczych, powo¿enie zaprzê-
gami konnymi, szkolenia, konsultacje,
doradztwo oraz atrakcje dla dzieci. Na
godz. 19.00 zaplanowano zabawê ta-
neczn¹.

Do koñca sierpnia w Krotoszyñskim
Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ
wystawê pt. „Krotoszyñskie sztandary”.
Na wystawie znajduj¹ siê m.in. sztan-
dary poddane pracom konserwatorskim
w 2007 roku, w ramach programu ope-
racyjnego Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Dziedzictwo kul-
turowe”.

8 i 9 sierpnia zapraszamy na Krotoszyn
Folk Festival 2008 na krotoszyñskim
B³oniu.

Użytkownicy i sympatycy aut po modernizacji zewnętrznej i
wewnętrznej spotkali się na krotoszyńskim Rynku w godzinach
dopołudniowych. Fani motoryzacji  wybrali najładniejsze auto
zlotu. Zwycięzcy wręczył puchar wiceburmistrz Ryszard Czusz-
ke.  Dalszą część imprezy organizatorzy zaplanowali na kroto-
szyńskim targowisku. Tam rozegrano konkurencje sprawnościo-
we.                                                                                                          (mm)

Tuning show
W niedzielê  15 czerwca  po raz trzeci 

odby³ siê  Krotoszyn Tuning Show 2008.

Na Rynku stanê³o kilkadziesi¹t przerobionych samochodów
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Zastêpca burmistrza wrêcza puchar Tomaszowi Przydróznemu, w³aœcicielowi
naj³adniejszego auta hondy civic coupe

Z końcem marca br.  minął
ustawowy termin wymiany
starych dowodów osobistych
(zwanych potocznie książecz-
kowymi) na nowe. Tymcza-
sem jeszcze około 700 miesz-
kańców  miasta i gminy Kro-
toszyn  nie wyrobiło sobie
nowych dokumentów. Więk-
szość z nich to osoby starsze
albo przebywające za gra-
nicą.

Wszyscy zapominalscy i
spóźnieni z wymianą doku-
mentów czym prędzej winni
odwiedzić Wydział Spraw
Obywatelskich krotoszyń-
skiego Urzędu Miejskiego.
Przypominamy ponadto, że w

Jeszcze o dowodach

Spotkania z dziećmi zreali-
zowano w ramach programu
profilaktycznego „Bezpieczny
przedszkolak”.  Obie panie sta-
rały się przekazać maluchom w
jak najbardziej przystępny spo-
sób informacje na temat zagro-
żeń mogących pojawić się w
codziennym życiu. Strażniczki
w trakcie pogadanki posługi-
wały się kolorowymi plansza-
mi ilustrującymi omawiane za-
gadnienia.

Podczas spotkania  przed-
szkolaki poznały zasady bez-
piecznego poruszania się pie-
szych na drodze. Strażniczki
wyjaśniły, jak należy  zachować

Stra¿niczki
w przedszkolu

Na pocz¹tku czerwca stra¿niczki miejskie
Monika Wasielewska i Dorota Ciesiak prze-
prowadzi³y pogadanki na temat bezpieczeñ-
stwa w trzech krotoszyñskich przedszkolach:
Misiu Uszatku (ul. Piastowska 32), Biedron-
ce (ul. Zdunowska 67), S³oneczku (Zdunow-
ska 58) i Kubusiu (ul. Sienkiewicza 10).

się w domu bez opieki doro-
słych, mówiły o zagrożeniach
wynikających z zabaw w nie-
właściwych miejscach, o potrze-
bie ograniczonego zaufania do
obcych. Dzieci dowiedziały się
również, co trzeba zrobić, kie-
dy zostaną zaatakowane przez
psa. Ćwiczenia praktyczne po-
zwoliły sprawdzić umiejętność
zachowania się dzieci na przej-
ściu dla pieszych.

Tuż po wakacjach w pozo-
stałych krotoszyńskich przed-
szkolach zostaną przeprowa-
dzone przez straż miejską ko-
lejne spotkania z cyklu „Bez-
pieczny przedszkolak”.   (mm)
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2008 roku tracą ważność do-
wody wydane w 2003 r. na  5
lat  i dlatego należy ponownie
złożyć wniosek o wydanie no-
wego dowodu.

Wnioski wraz z załączni-
kami (tj. 2 aktualne fotogra-
fie, dowód dokonania opłaty
za wydanie dowodu osobiste-
go, odpis skrócony aktu uro-
dzenia lub małżeństwa w
przypadku, gdy nie były wy-
dane w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Krotoszynie) należy
składać osobiście w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie (ul.
Kołłątaja 7a, I piętro, pok. nr 2
(budynek w podwórzu).      (mm)

Patrol straży miejskiej w
osobach młodszego inspektora
Waldemara Kaczmarka i młod-
szego strażnika Grzegorza Nie-
dbały błyskawicznie zdecydo-
wał się na interwencję. Z Go-
rzupi, z kontroli wodno-ścieko-
wej prowadzonej z pracowni-
kiem Wydziału Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa, ruszyli w dro-
gę do Krotoszyna.

Strażnicy zaskoczyli czte-
rech wyrostków. Na ich widok
chłopcy od razu zeskoczyli z
poręczy. Z uwagi na fakt, że
chłopcy byli nieletni, patrol
straży zawiózł ich na posteru-
nek policji. Sprawę przejęli
krotoszyńscy policjanci.

Na gor¹cym uczynku

W imieniu urzędu zostało
złożone zawiadomienie o znisz-
czeniu mienia. Koszty naprawy
wyniosą około 1 100 zł.
Jak poinformował nas Włodzi-
mierz Szał, rzecznik kroto-
szyńskiej policji, materiały  w
sprawie uszkodzenia mienia
zostały przekazane do Sadu
Rejonowego w Krotoszynie.

Kolejny akt wandalizmu w
tym samym rejonie miał miej-
sce 19 maja. Na terenie zielo-
nym przy kościele zniszczono
15 drzewek oraz kosz na śmie-
ci. Sprawców nie ustalono.
Sprawę prowadzi policja. Zła-
mane drzewa usunięto, upo-
rządkowano teren. Straty wy-
ceniono na 1700 zł.            (mm)

W pi¹tek 13 maja w godzinach popo³udnio-
wych  patrol stra¿y miejskiej otrzyma³ infor-
macjê, ¿e w rejonie przejœcia od ul. 1 Stycznia
do ul. Wiejskiej kilku wyrostków, huœtaj¹c
siê, niszczy zamontowane w przejœciu metalo-
we porêcze, pomocne przede wszystkim w
poruszaniu siê osobom niepe³nosprawnym.
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K r ó t k o
Do 4 lipca do godz.

10.30 w Urzędzie Miej-
skim można składać
oferty na wykonanie
nawierzchni wjazdów
do posesji i chodników
z kostki brukowej typu
„kość” o grubości 8 lub
6 cm.  Nową na-
wierzchnię zyskają
wjazdy na ul. Piłsud-
skiego – 285 m2, osie-
dlu przy ul. Piastow-
skiej – 73 m2, dojściu
do pomnika przy placu
kard. Stefana Wyszyń-
skiego (wraz z mur-
kiem oporowym) – 25
m2 i na ul. Libelta –
487m2.

7 lipca o  godz.
10.30 mija termin skła-
dania ofert na budowę
drogi dojazdowej do
żłobka miejskiego w
Krotoszynie. Zadanie
obejmuje budowę na-
wierzchni ulicy w obrę-
bie garaży od ul. 23
Stycznia do osiedla
gen. Sikorskiego. Za-
kres rzeczowy zadania
obejmuje roboty ziem-
ne,  wykonanie podbu-
dowy betonowej, wyko-
nanie nawierzchni
jezdni i chodnika z
kostki brukowej oraz
wykonanie odwodnie-
nia.

W odbiorze uczestniczyli
między innymi:  przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego, wyko-
nawcy -  firmy Gembiak & Mik-
stacki, Komendy Powiatowej
Policji oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego i przewodni-
cząca rady osiedla. Przeprowa-
dzone prace na Zielonej obej-
mowały budowę jezdni długo-
ści 222 m i szerokości 6m o na-
wierzchni bitumicznej oraz 
jednostronnego chodnika szer.
1,5m i jednostronnego ciągu
pieszo-rowerowego szer. 2,5m
z kostki betonowej. Nie objęły
natomiast budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic: Zielona, Wi-
śniowa, Spartańska, Sportowa.

Zielona zrobiona
30 maja dokonano koñcowego odbioru

technicznego ulicy Zielonej w Krotoszynie.

Po przecięciu wstęgi, w czym brali udział
przedstawiciele władz gminy i wsi, obecni
obejrzeli drewnianą budowlę.

Budowa grzybka w Smoszewie jako Wiej-
skiego Centrum Kultury prowadzona była
przez Urząd Miejski przy udziale unijnego
Sektorowego Programu Operacyjnego Re-
strukturyzacja i Modernizacja Sektora Żyw-
nościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-
skich 2004 - 2006 w ramach działania 2.3 Od-
nowa wsi oraz zachowanie i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego. Wniosek na dofinan-
sowanie czekał na swoją kolej od 2005 r. Na
podstawie umowy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskiego zosta-
ła przyznana dotacja w wysokości 112,93
tys. zł, co stanowi 49 procent kosztów. Wy-
konawcą inwestycji był Krodomex. Budowę
rozpoczęto w październiku 2007, zakończo-
no 25 kwietnia br.                                   (red.)

Nowy grzybek
Pod koniec maja przekazano oficjalnie do u¿ytku grzybek w Smoszewie. Uroczystoœæ odby³a

siê po sesji Rady Miejskiej, jej uczestnikami byli radni oraz zaproszeni goœcie.

Wstêgê przecinali: burmistrz Julian Jokœ, by³y so³tys Smoszewa Jan Szlachetka, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Zofia Jamka i so³tys Tadeusz B³aszczyk
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W zakres inwestycji wszedł rów-
nież parking. Drogę manewrową
wykonano z kostki betonowej,
zaś stanowiska postojowe z płyt
ażurowych. Parking liczy 63
miejsca postojowe, w tym 4 sta-
nowiska dla niepełnospraw-
nych.

W trakcie robót wykonano
kanalizację deszczową oraz za-
bezpieczono kable telekomuni-
kacyjne.

Wykonane roboty objęte są
pięcioletnią gwarancją, ich war-
tość wynosi 797,5 tys. zł. Zada-
nie zostało dofinansowane z
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go kwotą 20 tys. zł.             (mm)

Zakres prac obejmuje budo-
wę od podstaw ulicy Batalionów
Chłopskich na całej długości oraz
ulicy Armii Krajowej na odcinku
od Batalionów Chłopskich do
Karbowiaka. Wykonana zostanie
jezdnia o długości 383 m i szer. 6
m z nawierzchni bitumicznej,
dwustronny chodnik oraz wjaz-

Roboty drogowe
Trwaj¹ prace na ul. Batalionów Ch³op-

skich i odcinku ul. Armii Krajowej w Kroto-
szynie. Przetarg na prowadzenie robót wy-
gra³a firma Gembiak & Mikstacki.

dy do posesji z kostki betonowej,
wpusty deszczowe wraz z przy-
kanalikami z włączeniem do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace, zgodnie z
umową winny zakończyć się do
30 września br. Według umowy
koszt inwestycji wyniesie 645 tys.
złotych.                                    (mm)

Miasto i Gmina Krotoszyna
zostały już zakwalifikowane do
drugiego etapu konkursu Gmina
Fair Play. 25 czerwca organiza-
torzy konkursu przeprowadzili
audyt, podczas którego spotkali
się z władzami miejskimi oraz
inwestorami.

Gmina bardzo fair
Krotoszyn po raz kolejny stan¹³ w szranki

konkursu Gmina Fair Play.
 Pomyślna ocena pozwoliłaby na
uzyskanie przez miasto certyfi-
katu po raz piąty i co się z tym
wiąże - używanie tytułu laureata
już bez ograniczenia czasowego.
Krotoszyn zdobył tytuł Gmina
Fair Play w latach: 2004, 2005,
2006, 2007.                             (eliz)

Parking na Zielonej bêdzie dobrze wykorzystany podczas imprez na ul. Sportowej

Jak co roku od pra-
wie dziesięciu lat Kro-
toszyńskie  Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-
Francuskiej we współ-
pracy  z  Assoc iat ion
Amicale Fontenay- le-
Comte – Krotoszyn za-
prasza na letni kurs ję-
zyka  f rancuskiego.
Lekc je  poprowadzą
dwie lektorki z Francji
zaprzyjaźnione z Kro-
toszynem: Claire Gon-
nord i Catherine Piche-
ta.

Kurs odbędzie się w
dniach od 1 do 9 sierp-
nia w sali Kameralnej
Muzeum Regionalnego.
Zajęc ia  będą  prowa-
dzone dwa razy dzien-
nie: od 10.00 do 12.00 i
od 16.00 do 18.00. Od-
płatność za kurs w wyso-
kości 60 zł nalezy uiścić w
dniu rozpoczęcia. Infor-
macji udziela Urszula Ma-
kieła, tel. kom. 665 74 99
38.                              (uma)

Ucz siê
francuskiego
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W bitwie weźmie udział
grupa rekonstrukcyjna z Wro-
nieckiego Towarzystwa Histo-
rycznego „Historica”, którą
tworzą osoby interesujące się
historią wojskowości i uczest-
niczące w wydarzeniach od-
twarzających bitwy wojenne.
Inscenizacja w Krotoszynie
będzie jednym z elementów
Święta Pułku, imprezy nawią-
zującej do przedwojennych
tradycji miasta oraz udziału
56. Pułku Piechoty Wlkp. w
wojnie obronnej Polski we
wrześniu 1939 roku.

Widowisko rozpocznie się
od wymarszu grupy żołnierzy
z dawnych koszar Kościusz-
ki z udziałem Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej na rynek. Tam
odbędą się msza polowa i
przegląd pododdziałów woj-
skowych, po czym uczestnicy
przemaszerują na Błonie,
gdzie zostanie przedstawiona
bitwa z września 1939 roku.
Po bitwie odbędzie się zaba-
wa taneczna przy melodiach
z epoki.

Reaktywowanemu pułko-
wemu świętu będzie towarzy-
szył konkurs na strój z epoki.
Ubiory zostaną zaprezento-
wane podczas wieczornego
balu. Udział w konkursie
mogą wziąć mieszkańcy Kro-
toszyna mający powyżej 16
lat. Uczestnictwo należy zgło-
sić do 25 sierpnia w Muzeum.
Zadanie polega na przygoto-
waniu jednego lub dwóch (dla
pary) stroju według mody z
XX-lecia międzywojennego.
Ubranie można zaprezento-
wać osobiście lub na modelu.
Powołani przez organizatora
jurorzy oceniać będą zarów-
no wartość historyczną stro-
jów, jak i wykonanie. Zwycięz-
cy otrzymają nagrody rzeczo-
we.

Organizatorem całej im-
prezy jest Muzeum Regional-
ne im. H. Ławniczaka w Kro-
toszynie. Współorganizatora-
mi są: Wronieckie Towarzy-
stwo Historyczne „Historica”,
Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krotoszynie, Urząd Miejski
w Krotoszynie. W przygoto-

Œwiêto pu³ku
31 sierpnia nad Jeziorem Odrzykow-

skim rozlegaæ siê bêdzie huk armat,
strzelecka kanonada, jêki rannych...
Odbywaj¹ca siê tam inscenizacja bitwy z
1939 roku przypomni nam o dawnych
tradycjach wojskowych Krotoszyna.

W skład ekspozycji wchodzi
18 sztandarów organizacji po-
litycznych, gospodarczych, kul-
turalnych i sportowych ze zbio-
rów krotoszyńskiego muzeum.
Najstarszy pochodzi z 1896
roku, najnowszy z 1960. Ekspo-
naty w większości przekazali
do muzeum mieszkańcy Kroto-
szyna.

Sztandar krotoszyńskich
harcerek z dwudziestolecia
międzywojennego został odna-
leziony podczas porządkowa-
nia archiwum szkolnego. Kilka
przekazanych zostało przez
organizacje-właścicielki.
Najstarsze sztandary zostały
poddane w minionym roku pra-
com konserwatorskim, na któ-
re Muzeum otrzymało 25 tys. zł
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. O histo-
rii eksponatów i ich znaczeniu
dla dawnych mieszkańców
Krotoszyna opowiadają foto-
grafie i dokumenty, które uzu-
pełniają wystawę.             (eliz)

Sztandary-znaki historii
Od 12 czerwca

mo¿na ogl¹daæ w
Muzeum Regional-
nym wystawê pt.
„Krotoszyñskie
sztandary”.
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Nagrodzeni - gimnazja
I m. - Aneta Kusztelak, Gim. nr 3
II m. - Natalia Olszewska, Gim. nr 1
III m. - Magdalena Roszczak, Gim. nr 3
wyróżnienie - Katarzyna Roszak, Gimna-
zjum w Koźminie Wlkp.

Nagrodzeni - szko³y ponadgimnazjalne
I m. - Zuzanna Zaczyk, I LO
I m. - Michalina Bolach, I LO
II m. - Michał Rodak, I LO

Katyñ w konkursie

Prace laureatów mo¿na ogl¹daæ w holu muzeum

wanie święta zaangażowani
będą także miejscowi histo-
rycy, harcerze, członkowie
krotoszyńskiego Bractwa Ry-
cerskiego i inni.

56 Pułk Piechoty Wlkp.
powstał w marcu 1919 roku
z oddziałów powstańczych
walczących na zachodnim
froncie powstania wielkopol-
skiego, występował wówczas
pod nazwą 2 Pułku Strzelców
Wielkopolskich. Od 22 sierp-
nia 1921 roku aż do wybuchu
II wojny światowej pułk gar-
nizonował w kilku miejscach
na terenie Krotoszyna, mię-
dzy innymi w koszarach Hal-
lera przy dzisiejszej ul. Mic-
kiewicza oraz w koszarach
Kościuszki, czyli w komplek-
sie budynków zajmowanych
obecnie m.in. przez Staro-
stwo Powiatowe.

Obecność pułku w Kroto-
szynie upamiętnia nazwa uli-
cy, przy której znajdują się
dawne koszary. 56. Pułk Pie-
choty Wlkp. aktywnie uczest-
niczył w życiu społecznym i
kulturalnym miasta. W pa-
mięci krotoszynian zapisały
się  obchody Święta Pułku,
które integrowały z wojskiem
całą społeczność miasta. Ob-
chody odbywały się na ryn-
ku, a stałymi elementami
uroczystości były: msza po-
lowa, przegląd i defilada woj-
ska, wręczanie odznak puł-
kowych, składanie wieńca
pod pomnikiem pułku na kro-
toszyńskim cmentarzu,
wspólny żołnierski obiad, a
wieczorem bale i zabawy.

W związku z przygotowa-
niami do Święta Pułku Mu-
zeum Regionalne zaprasza
do współpracy firmy, które są
zainteresowane promocją i
reklamą podczas widowiska
historycznego. Będzie możli-
wość zamieszczenia baneru
reklamowego na imprezie
lub logo na afiszach widowi-
ska i na stronie internetowej
imprezy. Możliwe są także
inne formy współpracy. Zain-
teresowanych prosimy o kon-
takt z Muzeum, tel. (062) 722-
61-47, e-mail: muzeum@kro-
toszyn.pl                           (eliz)

W holu budyn-
ku muzealnego
wyeksponowane
s¹ prace pla-
styczne wykona-
ne przez laure-
atów konkursu
dla uczniów gim-
nazjów i szkó³
ponagimnazjal-
nych Katyñ- Gol-
gota Wschodu.

III m. - Agata Ibron, I LO
III m. - Olga Witczak, I LO
wyróżnienie - Joanna Siecla, I LO.

Na konkurs wpłynęło 45 prac, które
oceniało jury w składzie: Arleta Chrobot
(Wydział Oświaty i Spraw Społecz-
nych), Helena Kasperska (Muzeum
Regionalne), Elżbieta Poczta (Starostwo
Powiatowe), Beata Ulbrych (Krotoszyń-
ski Ośrodek Kultury).                       (eliz)
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Kustosz Helena Kasperska przedstawia zwiedzaj¹cym historiê sztandarów
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Koncerty odbywają się w ko-
ściele św. Jana Chrzciciela, każ-
dorazowo o godz. 19.00. 29 czerw-
ca na organach kościelnych zagrał
pochodzący z Krotoszyna Tomasz
Głuchowski, obecnie organista we
Wrocławiu i jednocześnie dokto-
rant na tamtejszej Akademii Mu-
zycznej.

Koncerty w farze
Lato Organowe w Krotoszyñskiej Farze to trzyczêœciowa impreza

muzyczna, na któr¹ organizatorzy zapraszaj¹ melomanów w ostatnie
niedziele czerwca, lipca i sierpnia.

Na spotkaniu omówiono
wnioski, do jakich doszli uczest-
nicy pierwszego spotkania, prze-
prowadzonego w zeszłym roku.
O mocnych i słabych stronach
lokalnej oświaty mówili: Małgo-
rzata Mielcarek - naczelnik Wy-
działu Oświaty i Spraw Społecz-
nych, Dorota Rutkowska - zastęp-
ca dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 4, i Aleksandra Leja - dy-
rektor Gimnazjum nr 4. Prele-
gentki podkreśliły, że krotoszyń-
skie szkolnictwo gminne ma do-
brze zorganizowane kształcenie
integracyjne, chlubi się wykwali-
fikowaną kadrą pedagogiczną,
zajęciami na krytej pływalni,
bazą szkolną i sportową i dobrą
pracą świetlic środowiskowych.
Atutem jest także działalność Sa-
morządowego Ośrodka Kształce-

Forum oœwiatowe
5 czerwca w Gimnazjum nr 4 odby³o siê II

Lokalne Forum Oœwiatowe.

Koncerty w koœcio³ach maj¹ w Krotoszynie ju¿ swoja tradycjê. We wrzeœniu minionego roku w koœciele œ.œ. Piotra i Paw³a
koncertowa³a Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod batut¹ Agnieszki Duczmal

Porozumienie dotyczyło
powierzenia gminie spraw
związanych z utrzymaniem
czystości, opróżnianiem  ko-
szy ulicznych na drogach po-
wiatowych, mechanicznym
oczyszczaniem dróg oraz
utrzymaniem zieleni w pasach
dróg powiatowych i krajo-
wych na terenie miasta. W
skład tego ostatniego wchodzi
koszenie trawników, formo-
wanie żywopłotów i koron
drzew oraz cięcie konarów
drzew zagrażających bezpie-
czeństwu.

Wszystkimi pracami (poza
tymi dotyczącymi zieleni) zaj-
mie się Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, które wygrało ogło-
szony przez gminę przetarg
na wykonywanie usług w za-
kresie utrzymania w czystości
dróg gminnych, krajowych i
powiatowych o łącznej po-
wierzchni 107 372m2.

Nowa szczota
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku w³adze miejskie Krotoszyna podpisa³y

porozumienie z Zarz¹dem Powiatu Krotoszyñskiego i Generaln¹ Dy-
rekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetarg obejmował też za-
miatanie dróg. Stara zamia-
tarka, potocznie zwana
szczotą, którą dotychczas
użytkowało przedsiębiorstwo
nie działa już tak dobrze, jak
za czasów swojej świetności.
Dlatego przedsiębiorstwo ku-

Forum by³o okazj¹ do wymiany spostrze¿eñ i wyci¹gniêcia wniosków
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Podczas Dni Krotoszyna
przebywający w naszym mie-
ście goście z Dierdorfu przeka-
zali Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej zestaw książek nie-
mieckojęzycznych, przeznaczo-
nych dla dzieci i młodzieży uczą-
cych się tego języka. Ewa Bu-
kowska, dyrektor biblioteki, opo-
wiedziała Niemcom o działalno-
ści placówki, ilustrując wypo-
wiedź przeźroczami, natomiast

Czytaæ po niemiecku

Kamila Paterek-Riedrich - o swo-
ich pierwszych doświadczeniach
z czytaniem w obcym języku. Z
krótkim koncertem na pianinie
wystąpiła zaprzyjaźniona z bi-
blioteką pani Anna Lewandow-
ska, która zagrała poloneza A-
dur Fryderyka Chopina oraz
wiązankę operetkową słynnych
kompozytorów. Potem wszyscy
obejrzeli bibliotekę oraz gosz-
czące w niej wystawy.         (eliz)

piło nowy sprzęt, który pod
koniec kwietnia został dostar-
czony do siedziby firmy. Nową
zamiatarkę można zobaczyć na
krotoszyńskich ulicach. Zamiatar-
ka pracuje we wczesnych godzi-
nach rannych, kiedy ulice nie są za-
tłoczone.                                  (mm)

Ksi¹¿ki przekazano podczas uroczystego spotkania

nia Nauczycieli. Do słabych stron
lokalnej oświaty należy niedobór
anglistów, logopedów i psycholo-
gów, brak wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci ze stwierdzo-
nymi deficytami oraz niewystar-
czająca opieka zdrowotna. Po-
trzebne byłoby także dostosowa-
nie rozwoju krotoszyńskiej
oświaty do planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Radny
Marian Skotarek przedstawił in-
westycje oświatowe ujęte w pla-
nach inwestycyjnych gminy Kro-
toszyn na najbliższe lata.

Podsumowując forum, Ry-
szard Czuszke, zastępca burmi-
strza, zapowiedział opracowa-
nie strategii rozwoju oświaty w
mieście i gminie Krotoszyn,
uwzględniającej wszystkie wnio-
ski.                                         (eliz)

Nowa zamiatarka po raz pierwszy w u¿yciu
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27 lipca grać będzie Piotr Ro-
jek, adiunkt tej samej uczelni, a 31
sierpnia koncertować będą Jakub
Garbacz i Joanna Woszczyk-Gar-
bacz. Pierwszy z dwojga muzyków
jest na co dzień I organistą Bazy-
liki Archikatedralnej w Łodzi, dru-
ga - to wielokrotnie nagradzana
flecistka oraz asystentka na

dwóch łódzkich uczelniach mu-
zycznych.

Organizatorem cyklu jest ks.
Adam Modliński, proboszcz fary,
wraz z Tomaszem Głuchow-
skim. Patronat honorowy nad
imprezą objęli burmistrz Ju-
lian Jokś oraz starosta Leszek
Kulka.                                         (eliz)
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czeniach rodzinnych (DzU z
2003, nr 228, poz. 225 z późn.
zm.) dla osób, które złożą wnio-
sek wraz z kompletem doku-
mentów do 31 lipca 2008 roku,
wypłata świadczeń rodzinnych
za wrzesień 2008 roku będzie
dokonana do 30 września 2008.
Natomiast w przypadku złoże-
nia wniosku wraz z kompletem
dokumentów w okresie od 1
sierpnia do 30 września 2008,
wypłata świadczeń rodzinnych
za wrzesień 2008 roku będzie
dokonana do 31 października
2008. Więcej informacji pod
adresem www.mgops.kroto-
szyn.pl                            (mgops)

Czytali dzieciom
Ju¿ po raz siódmy Krotoszyñska Biblioteka

Publiczna im. Arkadego Fiedlera aktywnie
w³¹czy³a siê w organizowanie kampanii
spo³ecznej Ca³a Polska Czyta Dzieciom zain-
augurowanej przez Fundacjê „ABCXXI”.

Stra¿acy zaprosili dzieci do obejrzenia wozów bojowych w komendzie stra¿y
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W roli lektora tym razem zastêpca burmistrza Franciszek Marsza³ek

Pokaz gaszenia po¿aru w lesie wzbudzi³ du¿e zainteresowanie uczestników

Oczekiwania wobec oferen-
ta.
1. Odbiór materiałów doty-
czących oferty w siedzibie
KOK.
2. Złożenie oferty z obowiąz-
kowymi elementami składo-
wymi:
    a) oświadczenie o akcep-
tacji minimalnej stawki opła-
ty za m2 powierzchni użytko-
wej lokalu w wysokości 10 zł
netto
    b) oświadczenie o akcep-
tacji projektu umowy
    c) udokumentowanie do-

Z³ó¿ ofertê
Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza do sk³adania ofert na

prowadzenie lokalu o powierzchni u¿ytkowej 127 m2 w kinie
Przedwioœnie, al. Powstañców Wlkp. 18.

świadczenia zawodowego
    d) udokumentowanie doko-
nań w gastronomii w połącze-
niu z działalnością artystycz-
no-rozrywkową
    e) propozycję kwoty za wy-
najem na rzecz KOK, bez
uwzględnienia opłat własnych
(energia elektryczna, woda,
wywóz śmieci, itp.)
    f) podanie ogólnej charakte-
rystyki i zakresu proponowa-
nej działalności gastronomicz-
nej
    g) ogólna koncepcja projek-
tu wystroju wnętrza i charak-

teru klubu
    h) udokumentowanie mi-
nimum 3-letniego doświad-
czenia w prowadzeniu klu-
bu z działalnością artystycz-
no-rozrywkową.
Materiały dotyczące oferty
są do odbioru w sekretaria-
cie Krotoszyńskiego Ośrod-
ka Kultury, ul. 56 Pułku Pie-
choty Wlkp.18, 63-700 Kro-
toszyn, tel. 062 725 42 78.
Kompletne oferty należy zło-
żyć w sekretariacie KOK do
18 lipca 2008 r. do godz.
12.00.                              (kok)

W związku ze zbliżającym
się okresem zasiłkowym 2008/
2009 Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kroto-
szynie uprzejmie przypomina o
konieczności złożenia wniosku
na ustalenie  uprawnień do
świadczeń  rodzinnych.

Wypełnione wnioski wraz z
niezbędnymi załącznikami
przyjmowane będą od 1 lipca
2008 w siedzibie MGOPS w
Krotoszynie przy ul. Kobyliń-
skiej 10a, II piętro pok. 1, 2, 3.
Formularze wniosków będą
wydawane od lipca 2008r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 usta-
wy z 28 listopada 2003 o świad-

Œwiadczenia
rodzinne

W dniach od 2 do 6 czerwca
przeprowadzono cykl spotkań
i imprez, w których oprócz naj-
młodszych czytelników wzięli
udział przedstawiciele władz
miasta i powiatu, strażacy, le-
śnicy i bibliotekarze. 2 czerw-
ca wiersze i bajki znanych pi-
sarzy czytali dzieciom Julian

Jokś, burmistrz Krotoszyna,
zastępcy burmistrza Ryszard
Czuszke i Franciszek Marsza-
łek, skarbnik gminy Grzegorz
Galicki oraz naczelnik wydzia-
łu promocji Jacek Kępa. Czy-
tał także wicestarosta Krzysz-
tof Kaczmarek.  3 czerwca stra-
żacy z Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej
prezentowali najmłodszym
utwory związane z bezpiecz-
nym zachowaniem się w róż-
nych miejscach i sytuacjach.
Następnie wszyscy udali się do
komendy straży, gdzie dzieci
zwiedziły wóz strażacki oraz
obejrzały pokazy sprawnościo-
we.  4 czerwca w ramach „Pik-
niku z książką” dzieci wraz z
opiekunami  pojechały do le-
śnej chaty Piaski, gdzie bajki i
wiersze o tematyce ekologicz-
no- przyrodniczej czytali leśni-
cy z Nadleśnictwa Kroto-
szyn. Atrakcją pikniku było
ognisko z kiełbaskami, gry i
zabawy, pokaz gaszenia poża-
ru w lesie oraz prezentacja
sprzętu gaśniczego. 5 czerw-
ca książeczki czytano na
skwerku przy bibliotece.
Przerywnikiem w lekturze
były konkursy, tańce integra-
cyjne i zabawy ruchowe.

Dyrekcja i  pracownicy
KBP serdecznie dziękują za
pomoc w organizacji  VII
Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom: władzom
miejskim i  powiatowym,
Bankowi Spółdzielczemu,
Przedsiębiorstwu Produk-
cyjno Handlowemu „EWA”,
Nadleśnictwu Krotoszyn,
Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.
                                     (marnab)
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Realizacja „Uporządkowa-
nia gospodarki...” pozwoli na
skanalizowanie wraz z   dopro-
wadzeniem ścieków do oczysz-
czalni południowej części mia-
sta i fragmentu centralnej. Pra-
ce nad przygotowaniem zada-
nia rozpoczęły się w roku 2005
- wtedy opracowano jego kon-
cepcję. W latach 2006 i 2007
zebrana została kompletna
dokumentacja techniczna wraz
z niezbędnymi pozwoleniami i
kosztorysami. Potem zlecono
przygotowanie studium wyko-
nalności projektu.

Pełnomocnikiem ds. reali-
zacji projektu został burmistrz
Julian Jokś, jego zastępcą - An-
drzej Kaik, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji i Rozwoju. W
skład jednostki realizującej
projekt weszli pracownicy wy-
działu, są bowiem przygotowa-
ni do zarządzania projektami
unijnymi.

Zakres robót obejmuje wy-
konanie kanalizacji sanitarnej
o długości ponad 22 km wraz z

Projekt za 80 milionów
Urz¹d Miejski w Krotoszynie przygotowa³ projekt na finansowany ze œrodków unijnych konkurs, og³oszony przez

Ministerstwo Œrodowiska. Projekt nosi nazwê „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie aglomeracji
Krotoszyn - etap II”. Koszt jego koszt realizacji opiewa na 80,5 mln z³. Autorzy projektu zak³adaj¹ uzyskanie dofinan-
sowania w wysokoœci 55,4  mln z³, co stanowi 72% wartoœci zadania.

Na sesji 21 maja br. Rada Miejska przyjê³a do realizacji przedsiêwziêcie i upowa¿ni³a burmistrza Krotoszyna do z³o¿enia
wniosku o uzyskanie pomocy finansowej ze œrodków unijnych
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Konkurs upowszechnia wśród młodzieży wiedzę histo-
ryczną o średniowieczu, propaguje etos rycerski i jego
wartości, pozytywne wzorce osobowe. Umożliwia także
promowanie wśród młodzieży średniowiecznych dziejów
Ziemi Krotoszyńskiej.

W konkursie wzięło udział sześć gimnazjów z gminy
Krotoszyn, największą wiedzą wykazali się:

I miejsce

Łukasz Kozupa, reprezentant Gimnazjum nr 2 w Krotoszy-
nie

II miejsce

Justyna Olejniczak, reprezentantka Gimnazjum nr 5 w Kro-
toszynie

III miejsce

Artur Szlachetka, reprezentant Gimnazjum nr 3 w Krotoszy-
nie.

W imieniu burmistrza Krotoszyna nagrody wręczała
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzę-
du Miejskiego Małgorzata Mielcarek, nagrody ufundowa-
ne przez Radę Rodziców – dyrektor Zespołu Szkół.

Konkurs odbył się pod patronatem burmistrza Kroto-
szyna, który ufundował nagrody.                                    (bemol)

Od Rolanda...
2 czerwca br. w Zespole Szkó³ w

Orpiszewie odby³ siê II Konkurs Histo-
ryczny dla m³odzie¿y gimnazjalnej „Od
Rolanda do Zawiszy”.

10 przepompowniami ścieków,
kanalizacji deszczowej o dłu-
gości ponad 17 km wraz z 10
separatorami wód opadowych
oraz sieci wodociągowej o dłu-
gości ponad 3 km. Projekt uj-
muje też przywrócenie na-
wierzchni dróg do stanu pier-
wotnego, czyli sprzed inwesty-
cji. Wniosek został złożony 26
maja br. w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z założeniami kon-
kursu projekty, które uzyskają
pozytywną ocenę formalną,
merytoryczną oraz kwalifika-
cję punktową według ustalo-
nych kryteriów, zostaną prze-
słane do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Tam po we-
ryfikacji sporządzona zostanie
krajowa lista rankingowa. Mi-
nisterstwo Środowiska będzie
potwierdzało zgodę na dofinan-
sowanie według ustalonej kolej-
ności i możliwości finansowych
konkursu.             Izabela Bartoś

Aktywny udział wzięli w
niej przebywający w Kroto-
szynie goście z zaprzyjaźnio-
nego z Krotoszynem Dierdor-
fu. Karl August Heib przedsta-
wil historię współpracy szko-
ły w Dierdorfie z krotoszyń-

Rozmawiali o edukacji
30 maja w Gimnazjum nr 2 odby³a siê konferencja Lokalne Inicja-

tywy Edukacyjne w Zjednoczonej Europie.

skim Zespołem Szkół nr 1 z
OI.  W szkolnej auli zasie-
dli zainteresowani przedsta-
wiciele lokalnej oświaty oraz
przybyli specjalnie na to spo-
tkanie dyrektorzy szkół z Ka-
mienia i Żywca, którzy dzieli-

li się wrażeniami z
pobytów studyj-
nych za granicą.
Violetta Bartosik
opowiadała o poby-
cie na Martynice, a
Mirosław Staszkie-
wicz - o wyjazdach
studyjnych do Es-
tonii i Turcji. Sabi-
na Rybakowska,
dyrektorka Zespo-
łu Szkół w Beni-
cach, przedstawiła
wrażenia z wyjaz-
du do szkoły w Bad
Wildbad, natomiast
zastępca burmistrza
Ryszard Czuszke
dzielił się wiedzą na
temat zarządzania
oświatą za granicą,

zdobytą podczas pobytu w Au-
strii, Niemczech i Włoszech.

W trakcie konferencji odby-
ło się wręczenie dyplomów lau-
reatom konkursu międzyszkol-
nego Dlaczego warto odwie-

dzić Krotoszyn?                 (eliz)
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Dni Krotoszyna
Big Cyc, Tatiana Okupnik, Avocado, Elvis Presley Revi-

val Band, Bahamas, The Apples to tylko niektóre atrakcje
tegorocznych Dni Krotoszyna, które odby³y siê w tym roku
na B³oniu.

Impreza trwa³a od 30 maja do 1 czerwca i przyci¹gnê-
³a t³umy widzów w ró¿nym wieku. M³odzie¿ czeka³a na
koncerty topowych zespo³ów, doroœli bawili siê w rytmie
lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, dzieci z rado-
œci¹ ogl¹da³y wystêpy przygotowane specjalnie dla nich
na Dzieñ Dziecka.

Autorami prezentowanych poni¿ej zdjêæ s¹: Bart³omiej
Blecha, Maciej Karolewski, Monika Menzfeld-Czubak, Iza-
bela £opaczyk, Arleta Zmyœlona. (eliz)
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30 maja - 1 czerwca
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Do biegu głównego zgłosiło
się 116 uczestników, w tym 19
kobiet, wśród których była czo-
łowa polska biegaczka długody-
stansowa Marzena Kłuczyńska 
z Poznania (VII miejsce na mi-
strzostwach Europy na  10 km,
wielokrotna medalistka mi-
strzostw Polski). Pobiegł także
Artur Kozłowski z Sieradza,
który w swoim dorobku ma 2
medale mistrzostw Europy
(drużynowo III miejsce - 2006 i 
II miejsce  - 2007) oraz 11 me-
dali mistrzostw Polski.
Marzena Kłuczyńska zajęła I

Najlepsi w biegu
1 czerwca na stadionie OSiR-u w Krotoszynie odby³ siê XXIX Bieg

Krotosa.

miejsce w kategorii kobiet z cza-
sem 0:36,35 (18 miejsce w kla-
syfikacji generalnej). a Artur
Kozłowski wygrał bieg z cza-
sem 0:31.27. Prowadził od star-
tu do mety i skutecznie odpie-
rał ataki dwóch biegaczy ukra-
ińskich.

W biegu wzięli udział za-
przyjaźnieni z Krotoszynem
goście z Niemiec. Po raz pierw-
szy był to Elmar Hartmann,
członek zarządu zaprzyjaźnio-
nego klubu sportowego z Dier-
dorfu, oraz kolejny raz - Huber-
tus Glaremin, honorowy obywa-

tel Krotoszyna, wiceprezes To-
warzystwa Dierdorf - Kroto-
szyn. Obaj ukończyli Bieg Kro-
tosa w bardzo dobrej kondycji i
otrzymali pamiątkowe statuet-
ki. Najszybszym krotoszynia-
nem w tegorocznej imprezie był
Marcin Witkowski,  przed Krzysz-
tofem Kasprzakiem i Robertem Do-
magałą. Najlepszą krotoszynianką
- Wiktoria Pautrzak. Za wielolet-
nie reprezentowanie Krotoszy-
na w biegach masowych pa-
miątkową statuetką biegacza
uhonorowano „biegającą rodzi-
nę Pautrzaków”                     (lew)

Burmistrz Krotoszyna
og³asza nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzêdnicze
w Urzêdzie Miejskim

Stanowisko: podinspektor

1. Wymagania niezbêdne:
a/ wykszta³cenie wy¿sze magisterskie lub in¿ynierskie w zakresie:
energetycznym, elektrycznym, technicznym, zarz¹dzania lub
administracji poprzedzone wykszta³ceniem œrednim technicznym
b/ nieposzlakowana opinia i niekaralnoœæ,
c/ obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:
a/ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera,
b/ mile widziany sta¿ w administracji publicznej,
c/ znajomoœæ prawa samorz¹dowego oraz przepisów w zakresie
energetycznym, elektrycznym, budownictwa, ochrony œrodowiska
d/ prawo jazdy kat B,
e/ umiejêtnoœæ sprawnej organizacji pracy oraz rzetelnoœæ,
odpowiedzialnoœæ i komunikatywnoœæ.

3. Podstawowy zakres zadañ na stanowisku:
- prowadzenie spraw zwi¹zanych z wykonywaniem modernizacji i
remontów oœwietlenia drogowego, przygotowywanie w tym
zakresie dokumentacji i prowadzenie zadañ rzeczowych,
- wspó³dzia³anie ze Spó³k¹ z o.o. Oœwietlenie Uliczne i Drogowe w
zakresie typowania robót z funduszy inwestycyjnych Spó³ki,
przekazywanie udzia³ów gminy, typowanie robót z odpisów
amortyzacyjnych oraz kontrole jakoœci zu¿ytej energii oœwietlenia
ulicznego i drogowego oraz ich zgodnoœæ z wystawionymi
fakturami,
- wspó³praca z jednostkami odpowiedzialnymi za oœwietlenie w
mieœcie oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem,- nadzór nad
sprawami zwi¹zanymi z usuwaniem awarii oœwietlenie ulicznego i
drogowego,
- wspó³praca z osobami odpowiedzialnymi za sprawy drogowe na
terenie miasta i gminy Krotoszyn w zakresie oœwietlenia ulicznego i
drogowego,
- nadzór nad prawid³owym funkcjonowaniem schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t oraz prowadzenie ewidencji psów,
- wspó³praca w zakresie opieki nad zwierzêtami zdrowymi, leczenie
psów chorych i bezdomnych,
- wydawanie zezwoleñ na posiadanie psów rasy uwa¿anej za
agresywn¹ oraz wspó³dzia³anie w tym zakresie ze s³u¿bami
weterynaryjnymi,
- nadzór nad prawid³owym funkcjonowaniem szaletów publicznych,
- przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie akcji deratyzacji,
- prowadzenie spraw dotycz¹cych zak³adania, rozszerzania,
utrzymania i zarz¹dzania cmentarzami komunalnymi,
- sprawowanie opieki nad grobownictwem wojennym i pomnikami
pamiêci narodowej znajduj¹cymi siê na terenie miasta i gminy
Krotoszyn,
- udzia³ w kontroli zieleni i gospodarki wodno-œciekowej,
- sporz¹dzanie sprawozdañ oraz prowadzenie ksiêgi wydatków
bud¿etowych

4. Wymagane dokumenty:
- ¿yciorys (CV) z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery
zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie oraz doku-
mentów potwierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje zawodowe i
umiejêtnoœci,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
- oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ prawomocnie skazany za przestêp-
stwo umyœlne,
- zaœwiadczenie o stanie zdrowia,
- oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych.
Kandydat mo¿e przedstawiæ referencje dotychczasowych pracodaw-
ców.

Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ dokumenty do 18 lipca 2008
roku w kopertach z napisem „ Nabór na stanowisko podinspektora –
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej, Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa”
osobiœcie (w Punkcie Informacyjnym Urzêdu Miejskiego w Krotoszy-
nie ul. Ko³³¹taja 7) lub poczt¹ na adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,
63-700 Krotoszyn, ul. Ko³³¹taja 7, decyduje data wp³ywu przesy³ki do
Urzêdu.

31 maja w galerii Refektarz

odbył się finisaż wystawy arty-
stów z galerii Uhrturm (Wieża
Zegarowa) w Dierdorfie. Swo-
je prace wystawiali w Kroto-
szynie: Axel Riedrich, Helga
Gans-Eichler, Uwe Langnickel,
Ulrich Christian, Karl-Heinz
Dominicus.

W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni na Dni Krotoszyna
autorzy eksponowanych prac,
władze miejskie oraz uczestni-
cy uroczystej sesji z tego same-
go dnia, poświęconej nadaniu
tytułów Zasłużony dla Kroto-
szyna.                                  (eliz)

Finisa¿ w galerii

Artyœci odebrali gratulacje od burmistrza Julian Joksia

Krotosowi biegacze na chwilê przed startem
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Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

§ 1. W uchwale budżetowej nr
XVII/120/2007 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z 28.12.2007, zmie-
nionej zarządzeniem nr 566/2008
Burmistrza Krotoszyna z
21.01.2008 r., zmienionej uchwałą
nr XVIII/140/2008 RM w Krotoszy-
nie z 31.01.2008 r., zmienionej
uchwałą nr XIX/149/2008 RM w
Krotoszynie z 28.02.2008 r., zmie-
nionej uchwałą nr XX/157/2008
RM w Krotoszynie z 27.03.2008 r.,
zmienionej uchwałą Nr XXI/169/
2008 RM w Krotoszynie z
24.04.2008 r., zmienionej uchwałą
Nr XXII/171/2008 RM w Krotoszy-
nie z 21.05.2008 r. wprowadza się
następujące zmiany.
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwala się dochody budżetu w
wysokości: 80 246 439 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie:
76 076 316 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej: 11 934 829 zł

b) subwencję ogólną w kwo-
cie: 24 459 558 zł; z tego: część
oświatowa: 20 243 457 zł, część
wyrównawcza: 3 048 342 zł, część
równoważąca: 1 167 759 zł
2) dochody majątkowe w kwocie:
4 170 123 zł.

Szczegółowy plan dochodów
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia za-
łącznik nr 1 do uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1)
Uchwala się wydatki budżetowe
w wysokości : 87 140 533 zł, w tym
wydatki na realizację zleconych
zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej w kwocie:

Majowe zmiany
Zmiany w bud¿ecie na 2008 rok uchwalone na sesji 29 maja.

11 934 829 zł
2) W wydatkach ustalonych w § 2
pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie:
68 673 518 zł w tym: wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń:
28 449 148 zł i dotacja podmioto-
wa dla instytucji kultury: 1 775 600
zł, w tym:

* KOK : 1 051 000 zł
* Biblioteka : 491 000 zł
* Muzeum : 233 600 zł

– dotacja podmiotowa dla publicz-
nej jednostki systemu oświaty pro-
wadzonej przez osobę prawną
inną niż JST : 149 400 zł
– obsługa długu: 1 302 500 zł

b) wydatki majątkowe w kwo-
cie: 18 467 015 zł.

Szczegółowy plan wydatków
budżetu Miasta i Gminy Kroto-
szyn na 2008 rok przedstawia za-
łącznik nr 2 do uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 10 111 zł,
2) celowe w wysokości 443 500 zł,
z tego:

a) na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarządzania kry-
zysowego 40 000 zł,

b) na zabezpieczenie środków
w wysokości 403 500 zł na udział
własny gminy w ramach wnio-
sków składanych przez gminy na
dofinansowanie z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki oraz
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.
4. § 5 otrzymuje brzmienie: Okre-
śla się wykaz wydatków majątko-
wych, w tym inwestycji realizowa-
nych przez gminę w roku budże-
towym oraz wysokość nakładów

Rada zadecydowała, że naj-
niższe wynagrodzenie zasadni-
cze w I kategorii zaszeregowa-
nia dla pracowników zatrud-
nionych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
będzie wynosiło 800 zł. Na 5,50
zł ustalono wartość jednego
punktu potrzebnego do obli-
czania miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego

Wynagrodzenie i punkty
W ostatnim tygodniu maja samorz¹d ustali³ najni¿sze wynagrodzenie

zasadnicze oraz wartoœæ jednego punktu dla pracowników Miejsko
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie*.

oraz wysokości dodatku funk-
cyjnego wg tabeli rozpiętości
dla poszczególnych kategorii za-
szeregowania i tabeli stawek do-
datku funkcyjnego. Tym samym
straciła moc uchwała nr X/70/
2007 podjęta w tej sprawie 28
czerwca 2007 r. Uchwał wchodzi
w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 kwietnia
2008 roku, jej wykonanie powie-

W sobotę 31 maja w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratu-
sza odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Na
spotkaniu przyznano tytuły Zasłużony dla Krotoszyna Karlo-
wi Augustowi Heibowi i Axelowi Riedrichowi.

Zas³u¿eni
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Podjęcie pod koniec kwietnia uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowa-
dzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn zostało wymuszone li-
kwidacją trzyklasowej placówki filialnej w Wielowsi. Organizacyj-
nie placówka ta podlega Zespołowi Szkół w Benicach. Po jej za-
mknięciu uczniowie klas I-III z tej miejscowości będą objęci obwo-
dem szkoły w Benicach. Razem z nimi do benickiej podstawówki i
tamtejszego gimnazjum będą uczęszczali młodzi z Benic, Racibo-
rowa, Ustkowa, Unisławia i Wronowa.                                              (eliz)

Nowe obwody

Benicka placówka jest dobrze przygotowana do przyjêcia uczniów z Wielowsi

rza się burmistrzowi Krotoszy-
na.                                                    (eliz)

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz

U  z 2001 r. nr 142, poz.1591; z późniejszymi

zmianami) oraz w związku z § 2 pkt. 2 i § 3

ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2

sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagra-

dzania pracowników samorządowych za-

trudnionych w jednostkach organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialnego (Dz U

nr 146, poz. 1222; z późniejszymi zmianami).

zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały. Ustala się wieloletni pro-
gram inwestycyjny na lata 2008 -
2011 zgodnie z załącznikiem nr 7
do uchwały.
5. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Określa się plany przychodów i
wydatków zakładów budżeto-
wych zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały.
6. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się kwoty dotacji dla zakła-
dów budżetowych w kwocie 4 423
224 zł zgodnie z załącznikiem nr
5 i 6 do uchwały.
7. § 17 otrzymuje brzmienie: Usta-
la się dochody i wydatki związa-
ne z realizacją zadań wykonywa-
nych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami sa-
morządu terytorialnego w dziale
801 rozdziale 80146 w kwocie 31
695 zł, w dziale 853 rozdziale
85311 w kwocie 4 zł oraz
w dziale 900 rozdział 90003
w kwocie 104.500 zł i rozdział
90004 w kwocie 18.500 zł.
8. § 18 otrzymuje brzmienie: Okre-
śla się środki do dyspozycji jedno-
stek pomocniczych na rok 2008 w
kwocie 409 000 zł zgodnie z za-
łącznikiem nr 8. § 2. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia,
jej wykonanie powierza się burmi-
strzowi Krotoszyna.                        (red.)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z

późn. zm.) Rada Miejska w Krotoszynie

uchwala, co następuje:
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Artysta przekaza³ burmistrzowi jedn¹ z prac

Karl August Heib i Axel Riedrich ju¿ jako „zas³u¿eni”
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Rada Miejska zatwierdziła
sprawozdanie za miniony rok
oraz dołączoną do niego infor-
mację obejmującą wprowadze-
nie do sprawozdania oraz  dodat-
kowe objaśnienia. Suma bilanso-
wa sprawozdania wynosi 1 mln
464,4 tys zł, zysk - 7,4 tys. zł.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia, wykonanie jej
powierzone zostało dyrektorowi
KOK-u.                                    (eliz)

Rada Miejska zatwierdziła
sprawozdanie obejmujące bi-
lans na sumę 597,5 tys. zł i wy-

Bilans KOK-u
Na sesji przeprowadzonej 29 maja za-

twierdzone zosta³o* sprawozdanie finansowe
Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury za rok
2007.

Bilans
biblioteczny

Radni zatwierdzili* w maju sprawozdanie finansowe Krotoszyñskiej
Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera za rok 2007.

kazujące zysk w wysokości 1,2
tys. Integralna częścią bilan-
su jest informacja wprowadza-

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz U z 2001 roku nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na
podstawie art. 53 ust. 1 i art. 3 ust.
1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jed-
nolity Dz U z 2002 roku nr 76, poz.
694 z późn. zm.) oraz w związku
z § 2 ust. 1 statutu Krotoszyńskie-
go Ośrodka Kultury.

jąca wraz z dodatkowymi ob-
jaśnieniami. Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia, jej
wykonanie zostało powierzone
dyrektor KBP.                     (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity
DzU z 2001 roku nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz na
podstawie art. 53 ust. 1 i art.
3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29
września 1994 roku o rachun-
kowości (tekst jednolity DzU
z 2002 roku nr 76, poz. 694 z
późn. zm.) oraz w związku z
§ 2 ust. 1 statutu Krotoszyń-
skiej Biblioteki Publicznej
im. Arkadego Fiedlera.

Dotacja w wysokości 80 tys.
zł  przeznaczona jest na prowa-
dzone w bieżącym roku roboty
budowlane związane z reno-
wacją elewacji kościoła farnego,
obiektu wpisanego do rejestru
zabytków. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, jej wy-
konanie powierza się burmistrzo-
wi.                                                (eliz)

* Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15
ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednoli-

Radni zaakceptowali bilans na sumę
103,9 tys. zł, obejmujący stratę w wyso-
kości 3,5 tys. zł. Do sprawozdania dołą-
czona była informacja wprowadzająca
oraz dodatkowe objaśnienia. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia, jej wy-
konanie powierza się dyrektor Muzeum
Regionalnego.                                     (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001
roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 3 ust. 1
pkt 7 ustawy z 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity DzU z
2002 roku nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz
w związku z § 2 ust. 1 statutu Muzeum
Regionalnego im. H. Ławniczaka.

Remont koœcio³a
Samorz¹d Krotoszyna podj¹³ na majowej

sesji decyzjê* o udzieleniu dotacji Rzymsko-
katolickiej Parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie.

Sprawozdanie
muzeum

29 maja samorz¹d Krotoszyna zatwierdzi³ sprawozdanie
finansowe Muzeum Regionalnego im. Hieronima £awni-
czaka za rok 2007.

ty Dz U z 2001 r. nr 142, poz.1591;
z późniejszymi zmianami) w
związku z art.18 ust. 1 ustawy z
23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz
U nr 162, poz.1568; z późniejszy-
mi zmianami) oraz § 7 uchwały
nr VII/48/2007 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z 28 marca 2007 r. w
sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków.

Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

fo
t.

 a
rc

hi
w

um

fo
t.

 I
za

be
la

 B
ar

to
œ

Ka¿da wystawa muzealna poprzedzona jest d³ugimi i ¿mudnymi
przygotowaniami

Jedn¹ z ciekawszych imprez bibliotecznych jest cykliczne czytanie najm³odszym

 Pocz¹tków historii zabytkowego koœcio³a nale¿y szukaæ w XVI w.
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Plan obejmuje obszar o po-
wierzchni 9 ha i określa przezna-
czenie terenów, zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego i zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.
Dokument podaje także parame-
try i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania
terenu, szczegółowe zasady i
warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem
miejscowym, szczególne warun-
ki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury tech-
nicznej oraz stawki procentowe,
na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4. ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.
Pełny tekst uchwały wraz z ry-
sunkiem stanowiącym załącznik
dostępny w BIP-ie na stronie
www.krotoszyn.pl

Uchwała wchodzi w życie po

Rada Miejska zaakcepto-
wała na 29 maja na sesji

Plan Smoszewa
Uchwa³¹ nr 175 z 29 maja 2008 roku Rada Miejska uchwali³a*

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn,
dotycz¹cy czêœci wsi Smoszew w rejonie ulic Barg³owskiej i Kroto-
szyñskiej

upływie 30 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, jej
wykonanie powierza się burmi-
strzowi.                                      (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

5 ustawy z 8 marca 1990 roku o sa-

morządzie gminnym (Dz U z 2001 r.

nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i

art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz U nr 80,

poz. 717, ze zmianami) oraz w

związku z uchwałą XXXVIII/303/

2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie

z 27 października 2005 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Krotoszyn

dotyczącego części wsi Smoszew w

rejonie ulic Bargłowskiej i Kroto-

szyńskiej, po stwierdzeniu zgodno-

ści ze Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Kroto-

szyn.

Sesja z ostatniego tygodnia maja odby³a siê tym razem w Smoszewie
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Lokalizacja si³owni wiatrowych
Gmina przyst¹pi³a* do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w rejonie wsi: Wielowieœ, Unis³aw, Beni-
ce, Bo¿acin, Nowy Folwark, Brzoza, Lutogniew, Wró¿ewy.

uchwałę o przystąpieniu gmi-
ny do sporządzenia miejsco-

Rada Miejska zatwierdziła
przystąpienie gminy do realiza-
cji projektu systemowego „Szan-
sa na lepsze życie” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integra-
cji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Fundu-

Szansa w projekcie
Miasto i Gmina Krotoszyn przyst¹pi³y* do realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Spo³ecznej,
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego PT „Szansa na lepsze ¿ycie”

Zgodnie z uchwałą Cen-
trum Sportu i Rekreacji przej-
mie mienie zlikwidowanych
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Krytej Pływalni z Ośrodkiem Re-
habilitacyjnym Wodnik oraz
wszelkie ich należności i zobo-
wiązania. Załącznikiem do
uchwały jest statut dla nowo
utworzonego zakładu budżeto-
wego. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, jej wykonanie
powierza się burmistrzowi.
(eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

„h” ustawy z 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz U z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z

Nowy Wodnik
29 maja Rada Miejska podjê³a decyzjê* o utworzeniu 1 lipca
br. zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Centrum Sportu i Rekre-
acji Wodnik w Krotoszynie.

późniejszymi zmianami), art. 25 ust.

1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o

finansach publicznych (Dz U nr 249,

poz. 2104, z późniejszymi zmianami),

uchwały nr XX/152/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z 27 marca 2008r.

w sprawie likwidacji jednostki budże-

towej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Krotoszynie” w celu utworzenia za-

kładu budżetowego pod nazwą „Cen-

trum Sportu i Rekreacji WODNIK w

Krotoszynie” oraz uchwały XX/154/

2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z

27 marca 2008r. w sprawie likwida-

cji zakładu budżetowego „Kryta Pły-

walnia z Ośrodkiem Rehabilitacyj-

nym w Krotoszynie” w celu utwo-

rzenia zakładu budżetowego pod

nazwą „Centrum Sportu i Rekre-

acji WODNIK w Krotoszynie”.

Samorząd przyjął do realiza-
cji przedsięwzięcie z dofinanso-
waniem ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko i upoważnił burmi-
strza Krotoszyna do złożenia
wniosku o uzyskanie pomocy fi-
nansowej ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Upoważnił też go-
spodarza gminy do zabezpiecze-
nia wkładu własnego gminy na
realizację powyższego zadnia w
wysokości 25 mln 53 tys. zł po-
przez zaciągnięcie zobowiązań

O gospodarce
wodno-œciekowej
21 maja Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia do
realizacji oraz z³o¿enia wniosku o dofinansowanie 21 maja dla
przedsiêwziêcia pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œcie-
kowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”*

w formie pożyczek preferencyj-
nych, kredytu, obligacji. Spłata
pożyczki następować będzie z
wpływów z podatków i opłat lo-
kalnych. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, jej wy-
konanie powierzone zostało bur-
mistrzowi.                              (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001

roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krotoszynie uchwa-

la, co następuje:

szu Społecznego. Projekt będzie
realizowany przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krotoszynie. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, jej wyko-
nanie powierza się burmistrzowi
Krotoszyna.9                                      (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

15 ustawy z 8 marca 1990 roku o sa-

morządzie gminnym (DzU z 2001 r.

nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w

związku z art. 110 ustawy z 12 mar-

ca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU

z 2004 r. nr 64, poz.593, z późn. zm.).

wego planu zagospodarowa-
nia, granice obszaru objętego
projektem planu określone są
na mapce ewidencyjnej (za-
łącznik w BIP-ie). Przedmio-
tem planu jest przede wszyst-
kim przeznaczenie terenów
rolniczych na lokalizację si-
łowni wiatrowych oraz nie-
zbędnej infrastruktury tech-
nicznej. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, jej wy-
konanie powierza się burmi-
strzowi Krotoszyna. (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

5 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (DzU z 2001

r. nr 142, poz. 1591 z późniejszy-

mi zmianami), art. 14 ust. 1 i 2,

art. 15 ustawy z 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (DzU nr 80,

poz. 717 z późniejszymi zmiana-

mi).

Si³ownie wiatrowe mia³yby stan¹æ tak¿e w Lutogniewie
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Z sesji Rady Miejskiej...

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl
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Radni przyznali tytuł Te-
resie Matukańskiej z Mejsza-
goły w uznaniu za aktywne
uczestnictwo we współpracy
z nasza gminą. Pani Teresa
uczestniczyła przez lata w
spotkaniach partnerskich
jako nauczycielka  mejszagol-
skiej szkoły oraz jako osoba
prywatna. Obecnie jest do-
radcą mera rejonu wileńskie-
go ds. społecznych i nadal
chętnie promuje nasze mia-
sto. Utrzymuje żywe kontak-
ty z mieszkańcami Krotoszy-
na.

Alfreda Jankowska od lat
uczestniczyła w kontaktach
partnerskich jako zastępca
dyrektora, a od kilku lat jako
dyrektorka szkoły. Zajmuje
się organizacją wymiany ko-

Uchwałami nr 159 i 169*
samorząd zatwierdził plany
odnowy Lutogniewa i Bożaci-
na, które spotkały się wcze-
śniej z pozytywnym przyję-
ciem na zebraniach wiejskich
w obu miejscowościach. Pla-
ny odnowy są dokumentami
niezbędnymi przy aplikowa-
niu o dofinansowanie unijne.
Realizacja poszczególnych
zadań jest uzależniona od

 Został nim burmistrz Kro-
toszyna Julian Jokś. Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Andrzej Kaik został powołany
na zastępcę pełnomocnika. Po-
wołanie na oba stanowiska od-
było się według zasad określo-
nych przez Ministerstwo Śro-
dowiska oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Projekt, którym będzie się
zajmował pełnomocnik i jego
zastępca, obejmuje ponad 22

Zas³u¿one mejszagolanki
Uchwa³ami nr 165 i 166* Rada Miejska przyzna³a Teresie Ma-
tukañskiej i Alfredzie Jankowskiej tytu³ Zas³u¿ony dla Kroto-

szyna.

lonijnej dzieci i młodzieży, jest
uważana za jeden z motorów
współpracy partnerskiej na-
szych miast.
Uchwała o nadaniu tytułu
wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.                                    (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (DzU z
2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) oraz §3 ust. 1 Regu-
laminu przyznawania tytułu
„Zasłużony dla Krotoszyna”-
stanowiącego załącznik do
uchwały nr XXV/204/2004
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z 28 października 2004 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania tytułu „Zasłużo-
ny dla Krotoszyna”.

Bo¿acin i Lutogniew
do odnowy

Na kwietniowej sesji radni zaakceptowali plany
odnowy dwóch wsi naszej gminy.

możliwości budżetowych gmi-
ny.
Treść planów dostępna jest w
BIP-ie na miejskiej stronie in-
ternetowej. Uchwały wchodzą
w życie z dniem podjęcia.
(eliz)

* Na podstawie art.18 ust.
2 pkt 15 ustawy z  8 marca
1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. DzU z 2001 r. nr 142,

poz. 1591 z późn. zmianami )
oraz §10 ust. 2 pkt 2 lit. a rozp.
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z 14 lutego 2008r. w
sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 (DzU nr 38.
poz. 220).

Radni uchwałą nr 162 * zde-
cydowali, że 31 sierpnia
2008r. ulegnie likwidacji
Szkoła Filialna w Wielowsi.
Uczniowie zlikwidowanej
szkoły będą mieli możliwość
kontynuowania nauki w Szko-
le Podstawowej w Benicach,
wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Benicach.

Ponieważ likwidowana
placówka jest jednostką bu-
dżetową naszej gminy, jej ma-
jątek pozostanie własnością

Pe³nomocnik uporz¹dkuje

km kanalizacji sanitarnej, po-
nad 17 km deszczowej oraz 3,5
km wodociągowej. Wartość in-
westycji wyniesie około 20 mln
eur. Do jej  realizacji gmina
wystąpi o środki pomocowe
Unii Europejskiej.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.                   (eliz)

* Na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (DzU z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

O uhonorowanie w ten spo-
sób Gabora Szüka, dyrektora
szpitala św. Augustyna w Du-
eren, wnioskowała fundacja
Szpital Powiatowy w Kro-

toszynie. Pan Gabor wielo-
krotnie okazywał swą życzli-
wość krotoszyńskim pacjen-
tom i lekarzom. Jest
zwierzchnikiem znanego
wszystkim krotoszynianom
Wolfganga Spithalera, nie-
mieckiego ortopedy, który

Dyrektor
uhonorowany

Uchwa³¹ nr 165* Rada Miejska w Krotoszynie przyzna-
³a tytu³ „Zas³u¿ony dla Krotoszyna” Gaborowi Szükowi.

przyjeżdżał do Krotoszyna i
uczył wszczepiania endopro-
tez biodrowych i kolanowych.
Dzięki życzliwości Gabora
Szüka krotoszyńscy lekarze i
pielęgniarki mogli też dosko-
nalić swe umiejętności na sta-
żach w szpitalu w Dueren.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.                 (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust.
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (DzU
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z
późn. zmianami) oraz §3 ust.
1 Regulaminu przyznawania
tytułu „Zasłużony dla Kroto-
szyna”, stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr XXV/204/
2004 Rady Miejskiej w Kroto-
szynie z 28 października
2004 r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania
tytułu „Zasłużony dla Kroto-
szyna”.

Wielowieœ bez szko³y
Samorz¹d podj¹³ na sesji decyzjê o zamkniêciu Szko³y

Filialnej w Wielowsi.
gminy. Dokumentację szkoły
przejmie burmistrz, doku-
mentację przebiegu naucza-
nia - wielkopolski kurator
oświaty. Uchwała wchodzi w
życie po 14 dniach od ogłosze-
nia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielko-
polskiego.                           (eliz)

*Na podstawie art. 59 ust. 1,
2 i 3 w związku z art. 5c pkt
1 ustawy z   7  września
1991r. o systemie oświaty

(tj. DzU z 2004r. nr 256, poz.
2572 z późn. zmianami), art.
18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t j .  DzU z
2001r. nr 142, poz. 1591 z
późn. zmianami) oraz art.
21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4
ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o  f inansach publ icznych
(DzU nr 249 poz.  2104 z
późn. zmianami), po uzy-
skaniu pozytywnej opinii ku-
ratora oświaty.

Uchwa³¹ nr 161* samorz¹d gminy powo³a³ pe³nomocnika ds.
realizacji projektu „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œcie-
kowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II.”

Pe³ny tekst uchwa³ wraz z za³¹cznikami dostêpny w BIP-ie na stronie www.krotoszyn.pl

Z sesji Rady Miejskiej...

W uchwale nr 173 Rada Miejska zawar³a postanowienia* w spra-
wie ustalenia wysokoœci najni¿szego wynagrodzenia oraz war-
toœci jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszere-
gowania dla nienauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwia-
towych.

Ustalono, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej
kategorii zaszeregowania dla tych osób będzie wynosiło odtąd
640 zł. Wartość jednego punktu potrzebnego do obliczenia mie-
sięcznych stawek wynagrodzenia oraz dodatku funkcyjnego wg
tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii za-
szeregowania i tabeli stawek dodatku funkcyjnego wyceniono na
3,60 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 kwietnia 2008 roku, jej wykonanie powierza się
burmistrzowi.                                                                                    (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz U z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmiana-

mi) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2

sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samo-

rządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek

samorządu terytorialnego (Dz U nr 146, poz. 1222; z późniejszymi zmia-

nami).

P³aca w oœwiacie
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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. Czeka-
my na listy oraz e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na proœbê autora zacho-
wamy dane personalne do wiadomoœci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿y-
wych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publiko-
wane 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 wzglê-
du na wielkoœæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do wszystkich.
Osoby, które nie otrzyma³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹ je w Urzêdzie Miej-
skim: w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w Wydziale Promocji, Przed-
siêbiorczoœci 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.)

Turniej rozegrano w dwóch

kategoriach wiekowych: klasy IV

–„dwójki” oraz klasy V czyli „trój-

ki”. W zawodach wzięło udział 18

zespołów z Turku, Milicza, Gosty-

nia, Ostrowit, Sycowa, Sulmie-

rzyc oraz Krotoszyna. Drużyny

walczyły w każdej z kategorii w

dwóch grupach. W „dwójkach”

zwyciężył zespół z „Kanisiat-

ki” Gostyń, przed „Polonem”

Krotoszyn oraz „Dwójką” Mi-

licz. W „trójkach” pierwsze

miejsce zajął zespół „Dwójki”

Milicz przed „Kaniąsiatką”

Gostyń oraz SP nr 1 z Sycowa.

Bardzo dobrze spisali się

Minsiatkarze w akcji
31 maja w Szkole Podstawowej nr 8 w

Krotoszynie  odby³ siê VIII Ogólnopolski
Turniej Minisiatkówki ch³opców o Puchar
Burmistrza Krotoszyna zorganizowany z oka-
zji Dnia Dziecka.

krotoszyńscy zawodnicy w

„dwójkach”. Ulegli tylko ze-

społowi z Gostynia, który jest

już finalistą i jedzie na mi-

strzostwa polski do Zabrza.

Skład srebrnej drużyny:  Piotr

Cichowlas, Piotr Marszałek,

opiekun Maciej Parczyński.

Drugi zespół Polonu zajął

w „dwójkach” VIII miejsce

(skład: Łukasz Budziak, Da-

mian Kawiecki, Adrian Urba-

niak),  w  trójkach - VII miejsce

(skład: Jakub Wawrzyniak, Ma-

teusz Szymkowiak, Kacper Ja-

nicki, Jakub Walter, opiekun Sła-

womir Chlebowski).          (słach)

Zawody rozgrywane były w 17 konkuren-

cjach: dziewczęta startowały w 13, a chłopcy w

15. Sklasyfikowano 207 zawodników, w tym 101

dziewcząt i 106 chłopców. W konkurencjach star-

towało 608 zawodników: 250 dziewcząt i 358

chłopców.

Końcowa klasyfikacja dziewcząt

1. Serafiniak Eliza, Gim. 4, 480 pkt.

2. Dąbrowska Honorata, Gim 4, 440 pkt.

3. Brodala Daria,  Gim. 4, 412 pkt.

4. Zielezińska Ewa, Gim. 4, 405 pkt.

5. Kopka Joanna, Gim. 1, 346 pkt,

6. Dziergwa Jagoda, Gim. 4, 335 pkt.

7. Felisiak Dominika, Gim. 1, 311 pkt.

8. Orpel Martyna, Gim. 1, 250 pkt.

9. Kornek Małgorzata, Gim. 1, 242 pkt.

10. Paterek Roma, Gim. 5, 207 pkt.

Klasyfikacja chłopców

1. Kłodnicki Bartosz. Gim. 2, 549 pkt.

2. Paszek Jakub, Gim. 1, 522 pkt.

3. Dzielicki Szymon, Gim. 4, 461 pkt.

4. Jerzyk Filip, Gim. 4, 432 pkt.

5. Suliga Patryk, Gim. 1, 405 pkt.

6. Marciniak Mateusz, Gim. 2, 399 pkt.

7. Ochmann Adam, Gim. 1, 393 pkt.

8. Bartosz Łukasz, Gim. 5, 369 pkt.

9. Walkowiak Klaudiusz, Gim. 2, 343 pkt.

10. Walczak Krystian, Gim. 5, 303 pkt.

Klasyfikacja drużynowa

1. Gimnazjum nr 4   

2. Gimnazjum nr 2

3. Gimnazjum nr 5

4. Gimnazjum nr 1

Drogą losowania drużyny

zostały podzielone na dwie gru-

py. W skład pierwszej grupy

weszły: SP nr 8 druż. I; SP nr 8

druż. II; SP Sulmierzyce; SP

Roszki. Do drugiej zakwalifiko-

wano: SP nr 1; SP nr 8 druż. IV;

SP Biadki; SP nr 8 druż. III.

Wyniki grupy I 

SP 8 (I) -  SP Roszki  6 : 0

SP 8  (II) - SP Sulmierzyce  0 : 0

SP 8  (I) - SP 8 (II) 3 : 0

SP Sulmierzyce  -  SP Roszki   2 : 0

SP 8 (I) - SP Sulmierzyce  0 : 1

SP 8 (II) - SP Roszki  0 : 6

Tabela

1. SP Sulmierzyce

2. SP 8 (I)

Rozgrywki gimnazjalne
18 czerwca odby³o siê uroczyste podsumowanie i zakoñczenie

Krotoszyñskiej Spartakiady Sportowej Szkó³ Gimnazjalnych 2007/08.

M³odzi w futbolu

3. SP Roszki

4. SP 8 (II)

Wyniki grupy II:

SP 1 -  SP 8 (IV)  3 : 0

SP Biadki  -  SP 8 (III) 2 : 5

SP 1 -  SP Biadki  1 : 0

SP 8 (IV) -  SP 8 (III) 0 : 4

SP 1  -  SP 8 (III) 3 : 1

SP Biadki - SP 8 (IV) 5 : 0

Tabela

1. SP 1

2.SP 8 (III)

3.SP Biadki

4.SP 8 (IV)

W meczu o trzecie miejsce

spotkały się drużyny I i III SP 8.

Po zaciętej grze zwyciężyła dru-

żyna III wynikiem 2 : 1. W meczu

o pierwsze miejsce spotkały się

zespoły SP 1 i SP Sulmierzyce. Po

niezwykle emocjonującym poje-

dynku uzyskano bezbramkowy

remis i o pierwszym miejscu w

turnieju decydowały rzuty karne.

Lepsi okazali się młodzi piłkarze

z Sulmierzyc, wygrywając w rzu-

tach karnych 1 : 0. Królem strzel-

ców został Krystian Urbaniak z

zespołu SP 8 (I). Zwycięskie ze-

społy otrzymały pamiątkowe sta-

tuetki i dyplomy.                               (lew)

17 czerwca o godz. 9.00 na stadionie przy
ul. Sportowej odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej
Ch³opców klas I - III szkó³ podstawowych o
Puchar Dyrektora OSiR.

...i sportsmenki z krotoszyñskich gimnazjów

Najlepsi sportowcy...
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Zwyciêzcy opuœcili stadion z
dyplomami.
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Od 5 do 10 czerwca w Brum-

men przebywało pod opieką

Arkadiusza Figaja, Łukasza

Króla i Włodzimierz Figaja 35

korfballistów i pływaków. Pro-

gram pobytu oprócz treningów

obejmował też zwiedzanie Ho-

landii i wspólne zabawy. Już

pierwszego dnia zwiedzaliśmy

muzeum starych samochodów

oraz przepiękne miasteczko.

Kolejny dzień spędziliśmy w

jednym z najładniejszych ZOO

- w Burgers koło Arnhem, gdzie

spacerowaliśmy po dżungli,

Korfballiœci powrócili
Po raz  kolejny grupa m³odych korfballistów przebywa³a w holenderskim Brummen i po raz kolejny Holendrzy perfek-

cyjnie przygotowali nasz pobyt. Dopisa³a te¿ pogoda.

pustyni, a następnie podziwia-

liśmy rafę koralową z rekina-

mi. Dzień następny upłynął  na

ciężkim treningu pod okiem

trenera Theo Smita na wspa-

niałych boiskach (czynnych do

północy) wyposażonych w 15

koszy do gry w korfball.

W trakcie pobytu w Holan-

dii odbył się turniej korfballa

połączony z festynem z okazji

piętnastolecia współpracy mię-

dzy klubami. Wzięli w nim

udział najmłodsi korfballiści z

klas IV i VI UKS „PUMA” z SP 4

i zawodnicy z UKS „FENIX” z

Gimnazjum nr 1. Na wynik

ogólny miały wpływ także kon-

kurencje sportowe, w których

brały udział zespoły w prze-

rwach między meczami. Były

to m.in. dojenie krowy, łowienie

piłeczek w czarnej masce,

przez którą nic nie było widać,

pokonywanie z „wieśniakiem”

toru przeszkód. Wypadliśmy

nie najgorzej, zajmując II miej-

sce w klasach IV, II miejsce w

klasach VI i I w gimnazjach. W

turnieju rzutów zwyciężyła

dwójka: Mikołaj Szpitalniak i

Michał Stencel.

Pobyt w Holandii naszych

uczniów, wspólne treningi i za-

bawy z holenderskimi dziećmi

to oprócz podnoszenia umiejęt-

ności sportowych okazja do

doskonalenia znajomości języ-

ka. Ponieważ nie jest to łatwe,

w nowym roku szkolnym tre-

ningi w klubie UKS Puma będą

prowadzone przez wolontariu-

szy w języku angielskim i nie-

mieckim. Ułatwi to dzieciom

kontakty podczas wizyty Ho-

lendrów w Krotoszynie w maju

przyszłego roku.

Wyjazdy na wymianę po-

między naszymi klubami odby-

...i wprawiali siê w obowi¹zki holenderskich rolników

Krotoszynianie spacerowali po pustyni w ZOO w Burgers...

W turnieju, którego gospo-

darzem był UMKS Jurand Mal-

bork, rywalizowały po dwa naj-

lepsze zespoły rozgrywek wo-

jewódzkich z Wielkopolski,

woj. pomorskiego, zachodnio-

pomorskiego i kujawsko-po-

morskiego - razem osiem ze-

społów w każdej kategorii wie-

kowej. Turniej był jednym z

czterech półfinałów na szcze-

blu krajowym, gdzie walczono

o awans do finału mistrzostw

Polski zaplanowanych na 1 i 2

września 2008r. w Zabrzu.

W kategorii wiekowej rocznika

1997 (uczniowie klasy czwartej

szkoły podstawowej) udział w

turnieju wzięli siatkarze UKS

Piast Krotoszyn.

W wyniku losowania zespo-

ły podzielono na dwie grupy.

Grupa A: UKS Błyskawica

Szczecin, AZS Toruń, UKS Su-

chanik Gdańsk, UKS Piast Kro-

toszyn; grupa B: UKS Libero

Piast w finale krajowym
Pe³nym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ najm³odszych siatkarzy krotoszyñskiego Piasta w finale makroregionu rozgry-

wek minisiatkówki ch³opców.

Bydgoszcz, UMKS Jurand Mal-

bork, KS Kaniasiatka Gostyń,

OPP Kołobrzeg.

Zespół Piasta bez problemu

przebrnął przez spotkania

grupowe, wygrywając spo-

tkania wysoko i zajmując

pierwsze miejsce w swojej

grupie. Na drugiej pozycji

uplasowali się młodzi

gdańszczanie. W grupie B

bez porażki zespół Juranda

Malbork, na drugim miejscu

zespół z Gostynia.

W półfinale spotkały się

UMKS Jurand Malbork z

UKS Suchanik Gdańsk oraz

UKS Piast Krotoszyn z KS

Kaniasiatką Gostyń. Zespół

malborski okazał się lepszy

od gdańskiego, wygrywając

21:15 i jako pierwszy cieszył

się z awansu do finału kra-

jowego.

W rozgrywce zespołów z

Wielkopolski zaczęło się od

prowadzenia Piasta 1:0, 2:1,

5:3, później remis 6:6, lecz w

miarę upływu czasu zaczęła

się zaznaczać przewaga kroto-

wają się co roku dzięki współ-

pracy Urzędu Miejskiego Kro-

toszyna i  Brummen. Pokreślić

należy  ogromne zaangażowa-

nie rodzin holenderskich w or-

ganizację  całego pobytu, jed-

nak motorem i mózgiem trwa-

jącej od lat wspaniałej sporto-

wej i kulturalnej przygody są

Gerrita i Maeji Anntsen. Im

należą się podziękowania

szczególne.         Arkadiusz Figaj
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Wyniki spotkañ grupowych UKS Piast
UKS Piast Krotoszyn - UKS Suchanik Gdañsk- 21:14

UKS Piast Krotoszyn- UKS B³yskawica Szczecin- 21:12

UKS Piast Krotoszyn- AZS Toruñ- 21:12

Mecze o awans do fina³u
UMKS Jurand Malbork- UKS Suchanik Gdañsk- 21:15

UKS Piast Krotoszyn - KS Kania I Gostyñ- 21:14

Awans do fina³u

Rocznik 1997: UKS Piast Krotoszyn, UMKS Jurand Malbork

Rocznik 1996: UKS Jedynka Ciechocinek, OPP Ko³obrzeg

Rocznik 1995: UMKS Jurand Malbork, MTS Trójka Nak³o

szynian - 10:7, 15:9, 18:12. Spo-

tkanie udanym blokiem na ry-

walu zakończył Kamil Nowac-

ki, wynik 21:14 i wielka radość

z awansu do finału.

Wrześniowy finał mi-

strzostw Polski - rozgrywany

pod egidą Polskiego Związku

Piłki Siatkowej - odbędzie się

w hali widowiskowo-sporto-

wej w Zabrzu. Na turnieju ze-

społy walczyć będą nie tylko

o medale MP, lecz również o

bardzo atrakcyjne nagrody,

między innymi tygodniowy

pobyt we Włoszech. Patronat

nad rozgrywkami objęła firma

Kinder.

Piotr Robakowski (trener)
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UKS Piast Krotoszyn: Kamil Nowacki,
Jakub Robakowski i Krystian
Chmielarz ze swoim trenerem


