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Stulatka
z Orpiszewa
   4 sierpnia burmistrz
Julian Jokś wraz z na-
czelnikiem Wydziału
Spraw Obywatelskich
Włodzimierzem Spru-
chem złożył życzenia
urodzinowe Francisz-
ce Libchen z Orpisze-
wa.
   Pani Franciszka
skończyła tego dnia
100 lat. Podczas spo-
tkania z przedstawi-
cielami władz miej-
skich towarzyszyły jej
córka, wnuczka i dwie
prawnuczki. (eliz)

Szko³a Podstawowa nr 4 zyska³a w
lipcu nowoczesne i kolorowe boisko
sportowe. Czytaj s. 3
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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

Podczas wakacji  pracowni-
cy Krodomexu zlikwidują starą
kotłownię. Wykonana zostanie
nowa instalacja centralnego
ogrzewania, a obiekt przyłą-
czony zostanie  do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Następnie
rozpocznie się wymiana stolar-
ki okiennej oraz remont dachu.
W trakcie prac  modernizacyj-
nych na klasy zostanie zaadap-
towanych sześć pomieszczeń
na poddaszu starej szkoły obok
sali gimnastycznej  i po starej
kotłowni. Dzięki temu uda się
zlikwidować zmianowość na-
uczania. Remont poprawi wa-

Remont szko³y
Tegoroczne lato up³ywa Szkole Podstawo-

wej nr 4 pod znakiem intensywnym prac
modernizacyjnych prowadzonych przez Kro-
toszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane
Krodomex.

runki higieniczno-sanitarne w
szkolnej kuchni i sanitariatach.
Zadanie realizowane będzie w
cyklu trzyletnim. Większość
robót przeprowadzona zosta-
nie w okresach wakacyjnych,
nie przewidziano przerw w na-
uczaniu dzieci.

Koszt remontu wyniesie
około 5 mln 200 tys. zł. Na ter-
momodernizację obiektu uzy-
skano promesę pożyczki czę-
ściowo umarzalnej z Wielko-
polskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w wysokości
700 tys. zł.                           (mm)

Podczas wakacji dzieci nie
powinny się nudzić. A szczegól-
na opieka potrzebna  jest dzie-
ciom niepełnosprawnym, ponie-
waż im trudniej jest samodziel-
nie zagospodarować sobie czas.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyń-
skiej już po raz szósty przygoto-
wało półkolonie integracyjne, w
których uczestniczą wspólnie
dzieci zdrowe i te z rozmaitymi
ograniczeniami. Zajęcia prowa-
dzone są od 28 lipca do 8 sierp-
nia w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kro-
toszynie. Półkolonie obfitują w
szereg ciekawych zdarzeń, jak
np. wycieczka do harcówki czy
wizyta u strażaków lub w biblio-
tece.

Na 10 sierpnia Centrum za-
planowało Słoneczną Integrację

Wakacje bez barier
– spotkanie osób niepełnospraw-
nych wraz z całymi rodzinami.
Będzie to już trzecia taka impre-
za, pełna na dodatek wszelakich
atrakcji: stoisk informacyjnych i
pokazów, wspólnej zabawy. Na-
tomiast w ostatnim tygodniu
sierpnia wyruszy do Lutogniewa
- organizowana pod egidą Cen-
trum już od 2003 roku - Piesza
Pielgrzymka Osób Niepełno-
sprawnych.

Organizatorzy serdecznie za-
praszają do udziału w przygotowa-
nych imprezach. Zaproszenie do-
tyczy zarówno niepełnosprawnych
i ich rodzin, jak i osób chętnych do
pomocy przy przygotowaniu spo-
tkań. Chęć pomocy prosimy zgła-
szać w Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyńskiej, Kroto-
szyn, ul. Zdunowska 12, tel.
062 725 06 23.                        (eliz)

31 sierpnia nad Jeziorem Od-
rzykowskim rozlegać się będzie
huk armat, strzelecka kanonada,
jęki rannych... Odbywająca się
tam inscenizacja bitwy z 1939
roku przypomni nam o dawnych
tradycjach wojskowych Krotoszy-
na.

Inscenizacja w Krotoszynie
będzie jednym z elementów Świę-
ta Pułku, imprezy nawiązującej 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 daw-
nych koszar Kościuszki z udzia-
łem Krotoszyńskiej Orkiestry Dę-
tej na rynek. Tam odbędą się msza
polowa i przegląd pododdziałów
wojskowych, 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, czemu będzie towarzyszył
konkurs na strój z epoki. Udział
w konkursie mogą wziąć miesz-
kańcy Krotoszyna mający powy-

PrzyjdŸ na œwiêto pu³ku
żej 16 lat. Uczestnictwo należy
zgłosić do 25 sierpnia w Muzeum.
Zadanie polega na przygotowaniu
jednego lub dwóch (dla pary) stro-
ju według mody z XX-lecia między-
wojennego. Ubranie można zapre-
zentować osobiście lub na mode-
lu. Zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe.

Organizatorem święta jest Mu-
zeum Regionalne im. H. Ławnicza-
ka w Krotoszynie. Współorganiza-
torami są: Wronieckie Towarzy-
stwo Historyczne „Historica”, Kro-
toszyński Ośrodek Kultury, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kroto-
szynie, Urząd Miejski w Krotoszy-
nie. W przygotowanie święta
zaangażowani będą także
miejscowi historycy, harce-
rze, członkowie krotoszyń-
skiego Bractwa Rycerskiego
i inni.

Muzeum Regionalne za-
prasza do współpracy firmy,
które są zainteresowane pro-
mocją i reklamą podczas widowi-
ska historycznego. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Mu-
zeum, tel. (062) 722-61-47, e-mail:
muzeum@krotoszyn.pl        (eliz)

2 sierpnia odbył się Turniej
Siatkówki Plażowej Szkół Gimna-
zjalnych o Puchar Dyrektora
Centrum Sportu i Rekreacji
„Wodnik” w Krotoszynie.
W zawodach wzięło udział pięć
par, w związku z tym turniej roz-
grywano systemem każdy z każ-
dym. I miejsce w turnieju wywal-

Pla¿ówka gimnazjalna

czyła para Jakub Paszek i Adam
Ochmann, miejsce drugie: Seba-
stian Karczmarek - Michał Ble-
cha miejsce trzecie: Kacper Ga-
jowczyk - Michał  Paluszek. Na
czwartym uplasowali się: Jakub
Łyskawa i Robert Kaźmierczak,
na piątym: Bartłomiej Ratajczak
i Krystian Jankowski.                (lew)

Zrób sobie ICE
ICE to skrót od angielskiego wyrażenia in case of emergen-

cy, czyli na wypadek niebezpieczeństwa (nagłego zagrożenia).

Karta ICE to nic innego jak mały, sztywny kartonik wielkości

wizytówki, na którym zapisujemy swoje podstawowe dane i któ-

ry mamy zawsze przy sobie, najlepiej w portfelu. Bardzo łatwo

jest wykonać ją samemu. Wchodząc z domu, często nie zabiera-

my dokumentów, więc nośmy kartę ICE.

W razie poważnego wypadku karta ICE ułatwi ratownikom

ustalenie naszej tożsamości i może uratować nam życie. Jest

ważna szczególnie wtedy, gdy mamy jakiś problem zdrowotny i

bierzemy lekarstwa na stałe lub akurat tylko w tym czasie, z

powodu np. przeziębienia. Kontakt z osobą bliską, która udzieli

informacji o naszym stanie zdrowia, grupie krwi, zażywanych

medykamentach lub innych istotnych sprawach będzie nieoce-

nioną pomocą.  Ponieważ wielu z nas jest posiadaczem telefonu

komórkowego, zapiszmy też w nim pod nazwą ICE numer telefo-

nu do osoby, która w razie wypadku może udzielić o nas informa-

cji. Jeśli znamy dwie lub trzy takie osoby, zapiszmy je jako ICE 1,

ICE 2, ICE 3. Pomysł na ICE pochodzi z Włoch, ale spodobał się

całej Europie. W Wielkiej Brytanii propaguje się go pod hasłem:

ICE - we call, when you can’t, czyli my dzwonimy, kiedy Ty nie

możesz.                                                                                                           (eliz)

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
fo

t.
 M

on
ik

a 
M

en
zf

el
d-

C
zu

ba
k

Dyrektor szko³y El¿bieta Kubiak wraz Tadeuszem Stachurskim z urzêdu podpisuj¹
protokó³ o przekazaniu placu budowy

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników turnieju

Do koñca sierpnia w Krotoszyñ-
skim Muzeum Regionalnym mo¿-
na ogl¹daæ wystawê pt. „Kroto-
szyñskie sztandary”.

8 i 9 sierpnia zapraszamy na wiel-
kie œwiêto muzyki - Krotoszyn Folk
Festival 2008 na krotoszyñskim
B³oniu. A 9 sierpnia o godz. 17.00
po raz trzynasty rzucamy beretem
na odleg³oœæ niczym mistrzowie
œwiata. Wiêcej o obu imprezach na
s. 8.

10 sierpnia Centrum Wolontaria-
tu Ziemi Krotoszyñskiej zaprasza
na S³oneczn¹ Integracjê – spotka-
nie osób niepe³nosprawnych wraz
z ca³ymi rodzinami. Natomiast pod
koniec sierpnia Centrum organizuje
Piesz¹ Pielgrzymkê Osób Niepe³-
nosprawnych do Lutogniewa.

W sierpniu krotoszyñskie wsie ob-
chodz¹ œwiêto plonów. 2 sierpnia
z zakoñczenia ¿niw cieszyli siê
mieszkañcy Lutogniewa, 14 bêdzie
œwiêtowa³a Gorzupia, 15 - Kobier-
no, a 17 - Biadki i Chwaliszew. Tra-
dycyjne spotkania i zabawy poprze-
dzone s¹ mszami œw.

28 sierpnia o godz. 10.00 kolejna
sesja Rady Miejskiej Krotoszyna.
Tym razem samorz¹dowcy obra-
dowaæ bêd¹ w Domu Ludowym w
Lutogniewie. Tematem wiod¹cym
bêdzie przygotowanie samorz¹do-
wego szkolnictwa do nowego roku
szkolnego.

31 sierpnia Œwiêto Pu³ku - reakty-
wacja. Impreza rozpocznie siê
msz¹ polow¹ na Rynku, a zakoñ-
czy zabaw¹ taneczn¹ w strojach
retro i przy takiej samej muzyce.
Wiêcej na stronie w tekœcie PrzyjdŸ
na Œwiêto Pu³ku.
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K r ó t k o
Do 23 lipca Urząd Miej-
ski oczekiwał na oferty
na budowę zaliczniko-
wej linii oświetlenia dro-
gowego w Krotoszynie
na szosie Benickiej, uli-
cy Piastowskiej i przej-
ściu od Raszkowskiej
do Koźmińskiej oraz w
Biadkach - na ulicy Sul-
mierzyckiej i Kroto-
szyńskiej. Złożono dwie
ważne oferty, korzyst-
niejszą przedstawiała
firma Instalatorstwo
Elektryczne Elektrome-
chanika Józefa Niedba-
ły z Krotoszyna, która
wykona to zadanie za
109 tys. zł.

Gmina ogłosiła prze-
targ na przebudowę uli-
cy Szklanej w Rosz-
kach. Zamówienie obej-
muje położenie na-
wierzchni na jezdni o
długości 680 m i szero-
kości 3 - 4 m oraz odmu-
lenie i pogłębienie ro-
wów przydrożnych
wraz z odtworzeniem
przepustów. Oferty były
przyjmowane do 6
sierpnia. Wykonawca
będzie miał czas na re-
alizacje tego zadania do
30 września br.

Wiemy już, kto będzie
dostarczał tłuczeń gra-
nitowy drogowy na po-
trzeby naszej gminy.
Otwarcie ofert przetar-
gowych nastąpiło 8 lip-
ca. Za najkorzystniejszą
uznano Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe
Rolnik Grzegorza Rolni-
ka z Wrocławia. Cena
oferty wynosi 68 tys. zł.

Na najbliższej sesji do-
wiemy się, czy w tym
roku zbudowane zo-
staną ulice Karbowiaka
i Armii Krajowej w Kro-
toszynie. Termin do-
starczenia ofert do
urzędu upłynął 18 lipca.
Z względu na brak pie-
niędzy na tę inwestycję
komisja przetargowa
musi poczekać na decy-
zję radnych odnośnie
ewentualnego wprowa-
dzenia zmian w budże-
cie gminy.

11 sierpnia dowiemy
się, kogo interesuje
dzierżawa pomieszczeń
Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Kobiernie: klubo-
kawiarni, sali widowi-
skowej i zaplecza ku-
chennego wraz z maga-
zynami. Wywoławczy
czynsz miesięczny wy-
nosi 1,4 tys. zł + VAT.

Nowe boisko to właściwie
plac sportowy, który składa się z
kilku części. Największą stano-
wi boisko wielofunkcyjne o wy-
miarach 41 x 25 m. Jest ono przy-
gotowane do rozgrywek w piłkę
ręczną, nożną, siatkową i tenisa
ziemnego, ponieważ wyposażono
je w kosze do siatkówki, słupki
do tenisa oraz wymienne bramki
do piłki ręcznej i futbolu.

Druga część placu to bieżnia
czterotorowa o długości 53 m - na
tyle pozwoliły wymiary dotych-
czasowego szkolnego boiska
sportowego. Oprócz tego jest
jeszcze skocznia w dal z rozbie-
giem o długości 30 m i 7-metrową
zeskocznią oraz boisko do rekre-
acji i gry w siatkówkę o wymia-
rach 22 na 11 m.

Boisko wielofunkcyjne, bież-
nia oraz skocznia wyłożone zo-
stały nowoczesną nawierzchnią
poliuretanową. Małe boisko re-
kreacyjne pokryto kilkuwar-
stwową wykładziną z kruszywa
mineralnego i naturalnego ka-
mienia, zwaną fachowo Hansa-
Sport.

Kolorowe boisko
23 lipca oddane zosta³o do u¿ytku funk-

cjonalne i kolorowe boisko sportowe w
Szkole Podstawowej nr 4.

Teren wokół boiska głównego
utwardzono kostką brukową.
Cały plac zaopatrzono w odwod-
nienie, ogrodzono siatką meta-
lową i postawiono na nim dodat-
kowe oświetlenie - latarnie, któ-
re pozwolą na gry sportowe tak-
że w jesienno-zimowe wczesne
wieczory.

Jest to już piąte nowoczesne
boisko zbudowane dla szkół
przez gminę. O ile jednak te bu-
dowane wcześniej pokryte zosta-
ły jednobarwnym poliuretanem,
to plac przy czwórce przyciąga
wzrok wesołą,   kilkukolorową
nawierzchnią, która w trwały
sposób wyznacza części do gier
sportowych.

Koszt całej inwestycji, bez
oświetlenia, wyniósł 620 tys. zł,
jej wykonawcą była firma Greta-
sport z Dąbrowy Górniczej. La-
tarnie wykonała firma Elektro-
mechanika Józefa Niedbały z
Krotoszyna za kwotę 25 tys. zł.
Na realizację zadania samorząd
uzyskał dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w wy-
sokości 200 tys. zł.                (eliz)

Now¹ fontannê na Rynku buduje na zlecenie Urzêdu Miejskiego  Kro-
toszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Krodomex. Roboty objê³y roz-
biórkê starego obiektu i przygotowanie podziemnego pomieszczenia tech-
nicznego oraz niecki zewnêtrznej. W niecce stanie ponad czterometrowa
kamienna rzeŸba, symbolizuj¹ca cz³owieka. Granitow¹ postaæ wykona³ Bia-
³orusin Igar Zasimovich. Otoczenie fontanny firma budowlana wy³o¿y gra-
nitow¹ kostk¹.                                                                                     (eliz)

Trudno przecenić dziś zna-
czenie internetu dla edukacji i
rozwoju zawodowego, mimo to
mieszkają w naszej gminie oso-
by, które nadal nie mają dostę-
pu do światowej sieci kompu-
terowej lub też korzystanie z
zasobów globalnej wiedzy wy-
daje się im niepotrzebne. Przy-
gotowany przez pracowników
Urzędu Miejskiego nowy pro-
jekt zakłada stworzenia miesz-
kańcom wsi ułatwień w dostę-
pie do bezpłatnego internetu i
podniesienie ich umiejętności
obsługi komputera.

Pozwoli także na poszerze-
nie wiedzy na temat zakłada-
nia działalności gospodarczej
i korzyści z pozarolniczych
form działalności oraz na zdo-
bycie informacji o unijnych i
krajowych programach pomo-
cowych na lata 2007-2013. W
ramach programu odbędą się
cztery szkolenia: Obsługa ad-

ministracyjna Internetowej

Platformy Sołeckiej  - dla 11
osób, Podstawy obsługi kom-

putera i korzystania z Inter-

netu  - dla 220 osób, Programy

pomocowe  2007-2013 i podsta-

wy aplikowania o zewnętrz-

ne środki finansowe  - dla 110
osób i Formy działalności po-

zarolniczej oraz zakładanie

działalności gospodarczej - dla
165 osób.

Realizację projektu przewi-
dziano na okres od 1 września
br. do 28 lutego roku przyszłego.
Zajęcia będą odbywały się w
pracowniach internetowych 11
wiejskich szkół. Uczestnicy pro-
jektu zdobędą wiedzę, sprawdzą
ją praktycznie oraz poszerzą
swoje wiadomości o interesują-
ce dla nich tematy. Zaś na nowo
utworzonej Internetowej Platfor-
mie Sołeckiej - której admini-
stratorami będą przeszkolone
osoby dyżurujące w punktach
internetowych - znajdą miejsce
bieżące informacje o inicjaty-
wach sołeckich, konkursach i
programach pomocowych do re-
alizowania na wsi.

Zdaniem autorów projekt da
nowe szanse mieszkańcom wsi
i przyczyni się do pozytywnej
zmiany ich świadomości na te-
mat zalet edukacji i komunika-
cji internetowej. Zaprezentuje
też nowe możliwości kariery za-
wodowej pozarolniczej. Projekt

powstał w ramach programu

operacyjnego Kapitał

ludzki/Rozwój wykształce-

nia i kompetencji w regio-

nach/Oddolne inicjatywy edu-

kacyjne na obszarach wiej-

skich.                                   (eliz)
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W³adze samorz¹dowe dokonuj¹ odbioru boiska

Buduj¹ fontannê

Szkolenia od wrzeœnia
Od kurendy do maila to nazwa nowego

projektu szkoleniowego, na którego realiza-
cjê gminie Krotoszyn przyznano z Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego ponad 49 tys.
z³otych.

25 lipca w ratuszowej sali reprezentacyjnej odbyło się uro-
czyste spotkanie z okazji Święta Policji. Krotoszyńscy funk-
cjonariusze odbierali tego dnia awanse, nominacje i resor-
towe odznaczenia. Słowa pochwały należały się także całej
Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie. Komendant
Wojciech Kasprowicz wyjaśnił, że przy podsumowaniu
pierwszej połowy 2008 roku zdobyła ona szóste miejsce za
swoją pracę - na kilkadziesiąt komend w Wielkopolsce.  Po-
licjantom oraz komendantowi gratulacje i życzenia przeka-
zali przedstawiciele władz gminnych oraz powiatowych. W
imieniu władz Krotoszyna gratulacje złożył burmistrz Ju-
lian Jokś.                                                                             (eliz)

Policyjne œwiêto
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Wakacyjny luz i wakacyjne
zabawy stwarzają dla szukają-
cych zajęcia dzieci dużo zagro-
żeń i nowych sytuacji, z którymi
maluchy muszą sobie same po-
radzić. Dlatego Straż Miejska
kontynuuje prowadzone w roku
szkolnym spotkania z najmłod-
szymi mieszkańcami naszej gmi-
ny, prowadząc na półkoloniach
miniwarsztaty na temat bezpie-
czeństwa.

Czterodniowe zielone biwaki
odbyły się w dwóch turnusach: od
23 do 27 czerwca dla dzieci z Ko-
bierna i Lutogniewa oraz od 30
czerwca do 4 lipca dla dzieci z Bia-
dek i Bożacina.

W czasie pobytu w Wielkim
Borze grupy uczestników dołączo-
ne zostały do drużyn harcerskich,
realizując program pobytu, które-
go motywem przewodnim był
świat Indian. Wspólne śpiewy, za-
bawy, przygotowywanie posiłków,
noclegi w namiotach  pozwoliły
uczestnikom zasmakować nieco
samodzielności i mile spędzić czas

W połowie lipca na zaprosze-
nie władz Fontenay le Comte go-
ściła we Francji grupa członków
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Francuskiej, radnych oraz pra-
cowników urzędu miejskiego.

Okazją były obchody czter-
dziestolecia podpisania porozu-
mienia o współpracy miast mię-
dzy naszym miastem partner-
skim a hiszpańskim miastem
Crevillent. W obchodach, obok
Francuzów, uczestniczyły grupy
z Hiszpanii, Polski i Rumunii.
Wspólne świętowanie rozpoczął
wieczór kosztowania przysma-
ków kuchni regionalnych tych
narodowości. Następny dzień
poświęcono interesującej konfe-
rencji na temat zagadnień zwią-
zanych z ochroną leżących w
pobliżu terenów bagiennych
oraz ich zwiedzaniu. Inne grupy
w krótkich prezentacjach omó-
wiły zagadnienia związane z go-
spodarowaniem ich własnymi
zasobami wodnymi. Właściwe
uroczystości rozpoczął trzecie-
go dnia popołudniowy wernisaż
malarzy z Crevillent, którzy za-
prezentowali swoje obrazy
przedstawiające Fontenay le
Comte, oraz wieczorny koncert
hiszpańskich śpiewaków opero-
wych.

Ważnym momentem obcho-

Stra¿niczki na pó³koloniach
Jak przechodziæ przez jezdniê, gdzie mo¿na siê latem k¹paæ i

czym siê zaj¹æ, kiedy rodzice pracuj¹ na ¿niwach, to kilka z tema-
tów, które porusza³y z pó³kolonistami pracownice Stra¿y Miejskiej w
Krotoszynie.

25 lipca strażniczka Dorota
Ciesiak, wspomagana przez cy-
wilną pracowniczkę Straży Miej-
skiej Elżbietę Kuźnicką, przeby-
wała na półkoloniach w Kobier-
nie, prowadzonych po raz kolej-
ny przez ks. kanonika Ryszarda
Dziamskiego, kobierskiego pro-
boszcza. Pani Dorota rozmawia-
ła z dziećmi na temat bezpieczeń-
stwa na drodze i podczas kąpieli
w zbiornikach wodnych oraz za-

chowania w kontaktach z obcy-
mi tudzież w kontakcie z agre-
sywnymi psami. Zdaniem fa-
chowców przy bezpośrednim za-
grożeniu atakiem dużego psa,
kiedy nie ma się gdzie schronić,
najlepiej jest przyjąć pozycję żół-
wia. Żółwik powala na ochronę
najważniejszych organów ciała.
Półkoloniści uczyli się, jak prawi-
dłowo przyjąć taką pozycję. W za-
jęciach wzięło udział, bagatela,
71 małych uczestników półkolo-
nii, których bazą jest salka świe-
tlicowa przy kobierskiej parafii.

Te same tematy poruszyła
pani Dorota 29 lipca na półkolo-
niach integracyjnych Centrum
Wolontariatu w Krotoszynie, od-
wiedzając je wraz ze strażniczką
Moniką Wasielewską, Dzieci słu-
chały uważnie i ochoczo ćwiczy-
ły praktycznie swoje zachowa-
nie, jak np. przechodzenie przez
jezdnię - na makiecie.

Ale  obie grupy miały
największą frajdę,  kiedy
strażniczki zaprezentowa-
ły im swoje wyposażenie
służbowe, np. kajdanki, i zapro-
siły do obejrzenia pojazdu stra-
ży.                                             (eliz)

Biwak dla dziatwy

W ramach Nie-
obozowej Akcji
Letniej Zielone
Biwaki Hufiec ZHP
Krotoszyn zorgani-
zowa³ w osadzie
leœnej Wielki Bór k.
Jutrosina biwak dla
oko³o setki dzieci z
klas czwartych,
pi¹tych i szóstych z
Kobierna, Lutognie-
wa, Biadek i Bo¿a-
cina.

z harcerzami.
3 lipca harcerską osadę odwie-

dzili Ryszard Czuszke, zastępca
burmistrza, Edward Jokiel, prze-
wodniczący Komisji Społecznej
oraz Krzysztofem Manista, za-
stępca przewodniczącego Komisji
Społecznej. Zorganizowanie tur-
nusów biwakowych było możliwe
dzięki dofinansowaniu w wysoko-
ści 12 tys. zł, które Komenda Huf-
ca otrzymała z Urzędu Miejskie-
go w Krotoszynie w otwartym kon-
kursie ofert dla organizacji poza-
rządowych. Podharcmistrz Piotr
Paterek, komendant hufca, infor-
muje, że udział dzieci w biwa-
ku był bezpłatny. Kadra NAL pra-
cuje społecznie, poświęcając swój
wolny czas i niejednokrotnie bio-

rąc urlop w zakładach pracy.  Przy
organizacji biwaków ważne było
duże zaangażowanie Roberta
Wawrzyniaka,  komendanta obo-
zu, Agaty Jerczak, zast. komen-
danta, Marka Ignaca,  kwatermi-
strza, oraz skarbniczki Natalii
Handzlik.

Opiekę nad dziećmi sprawo-
wały: 20 DrużynaWędrownicza
„Sokół” oraz Drużyny Harcerek:
25, 28 i 24. Ponadto opiekunami
było pięcioro stażystów (tegorocz-
ni maturzyści, harcerze, instruk-
torzy ZHP) zatrudnionych dzięki
współpracy z PUP.                  (mm)

Kupisz i sprzedasz

Do koñca wrzeœnia czynny bêdzie w Krotoszyñskiej Bibliote-
ce Publicznej kiermasz u¿ywanych podrêczników szkolnych.

Prowadzony ju¿ po raz czternasty kiermasz zadomowi³ siê w œwiado-
moœci m³odych mieszkañców, z ksi¹¿kami i po ksi¹¿ki przychodz¹ na piêtro
budynku bibliotecznego kolejne roczniki uczniów.  Kiermasz prowadzi ob-
rót ksi¹¿kami do wszystkich szkó³ gimnazjalnych, podstawowych i œred-
nich z Krotoszyna. Po komplety potrzebnych wydawnictw zg³aszaj¹ siê czê-
sto mamy uczniów, poniewa¿ na miejscu mog¹ siê zapoznaæ siê z aktualny-
mi wykazami podrêczników obowi¹zuj¹cych w poszczególnych szko³ach.

Zdarza siê, ¿e z pomocy naszej miejskiej biblioteki przy kompletowaniu
wyprawki szkolnej korzystaj¹ uczniowie mieszkaj¹cy i ucz¹cy siê poza nasz¹
gmin¹. Krotoszyñski kiermasz jest jedynym w najbli¿szej okolicy i groma-
dzi co roku ogromne zasoby podrêczników u¿ywanych, aczkolwiek w do-
brym stanie.  Przy wycenie sprzedawanych ksi¹¿ek warto siê zdaæ na po-
moc pañ bibliotekarek, które maj¹ du¿e doœwiadczenie w szacowaniu war-
toœci, co u³atwi nam zbycie. W sierpniu rozpoczê³a siê wyp³ata pieniêdzy za
sprzedane egzemplarze. Kiermasz jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. od 11.00 do 16.00.                                                                                           (eliz)

Wizyta we Francji

dów był poniedziałek, 14 lip-
ca, narodowe święto Francji.
Przed południem burmistrz
Krotoszyna wraz z merami
Fontenay le Comte i Crevillent
oraz radną reprezentującą
mera miasta Dosig w Rumunii
złożył kwiaty pod pomnikiem
poległych, czcząc zarazem
pamięć prof. Bronisława Ge-
remka, który dzień wcześniej
zginął w wypadku samochodo-
wym. Po przyjęciu wojskowej
defilady w czasie oficjalnych
wystąpień wygłaszanych w
ogrodach merostwa Fontenay
le Comte śmierć Profesora mi-

nutą ciszy uczcili wszyscy
obecni. Po południu miał miej-
sce przemarsz przez miasto
zaproszonych gości i miesz-
kańców Fontenay, koncert or-
kiestr francuskiej i hiszpań-
skiej oraz wystąpienia merów
i burmistrzów zaprzyjaźnio-
nych miast, w których podkre-
ślano konieczność dalszego
rozwijania różnych form mię-
dzynarodowej współpracy.
Następnego dnia Polacy opu-
ścili gościnne mury miasta
partnerskiego, zwiedzając w
drodze powrotnej północne re-
giony Francji.            Jacek Kępa
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Delegacja polska podczas uroczystego przemarszu ulicami Fontenay

Dzieci æwiczy³y przechodzenie przez jezdniê na makiecie

Samorz¹dowcom biwakowe ¿ycie bardzo przypad³o do gustu
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Z sesji 26 czerwca 2008 r.

Na czerwcowej sesji Rada Miejska wyraziła
zgodę na zaciągnięcie przez burmistrza po-
życzki w wysokości 150 tys. zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej*.

Pieniądze są przeznaczone na termomoderni-
zację Domu Rolnika w Bożacinie wraz z wymianą
stolarki okiennej. Roboty obejmą też wymianę pie-
ców kaflowych i elektrycznych na kotły spalające
ekogroszek. Pożyczka spłacana będzie z wpływów
z podatków i opłat lokalnych. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.                                         (eliz)

* Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 roku, nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła
uchwałę * określającą za-
sady wnoszenia i zbywania
udziałów i akcji Miasta i
Gminy Krotoszyn w spół-
kach prawa handlowego.

Ustala ona, że w zamian za
obejmowane udziały lub ak-
cje burmistrz Krotoszyna
może wnieść do spółek wkła-
dy pieniężne (do wysokości
kwot przewidzianych na ten
cel w budżecie gminy na
dany rok budżetowy) lub
grunty, budynki, budowle,
środki trwałe oraz wyposa-
żenie (według wartości
oszacowanej przez upraw-
nionego rzeczoznawcę).
Zbycie udziałów lub akcji
należących do gminy nastę-

puje poprzez ogłoszone pu-
blicznie oferty i przetargi pu-
bliczne lub rokowania podjęte
na podstawie publicznego
ogłoszenia. Decyzję o sposobie
zbywania podejmuje bur-
mistrz, zleciwszy przedtem
specjalistycznemu podmioto-
wi przeprowadzenie analizy
co do sytuacji prawnej spółki,
jej stanu, perspektyw rozwo-
ju i wartości tudzież oceny re-
alizacji obowiązków wynikają-
cych z przepisów o ochronie
środowiska.

Uchwała upoważnia rów-
nież burmistrza do wyrażania
zgody na objęcie udziałów lub
akcji gminy w podwyższonym
kapitale zakładowym spółek
z udziałem Miasta i Gminy
Krotoszyn przez inne osoby.

Wyrażenie zgody musi być
poprzedzone oszacowa-
niem przez rzeczoznawcę
wartości przedsiębiorstwa
i wartości udziału lub akcji.

Do obowiązków gospo-
darza gminy należy poin-
formowanie Rady Miejskiej
o zamierzonych oraz zre-
alizowanych wymienionych
powyżej przedsięwzię-
ciach. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia, jej
wykonanie powierza się bur-
mistrzowi.                                (eliz)

*Na podstawie art.18 ust.2
pkt 9 lit. „g” ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity
DzU z 2001r. nr 142,
poz.1591, z późn.zm.).

Rada Miejska w Krotoszynie wyraziła zgodę na zaciągnięcie po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu na realizację w latach 2008-2010
zagospodarowania wód opadowych w układzie cieków przecho-
dzących przez miasto Krotoszyn*.

Kwota pożyczki opiewać będzie na 1 mln zł, z tego na rok 2008
przypada 100 tys. zł, na 2009 - 500 tys. zł, a na 2010 - 400 tys. zł. Spłata
pożyczki nastąpi z wpływów z podatków i opłat lokalnych. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia, jej wykonanie powierza się burmi-
strzowi.                                                                                                         (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 roku, nr
142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rozpoczęty w wakacje re-
mont Szkoły Podstawowej
nr 4 obejmuje także ocie-
plenie budynku.

W związku z tym Rada
Miejska w Krotoszynie wyra-
ziła zgodę* na zaciągnięcie
przez burmistrza pożyczki w
wysokości 700 tys. zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Pozna-
niu na termomodernizację
budynku szkolnego. Będzie
to 300 tys. zł w roku 2008 i
400 tys. w roku 2009. Po-
życzka zostanie spłacona z
wpływów z  podatków i
opłat lokalnych. Uchwała
wchodzi w życie z dniem
podjęcia.                        (eliz)

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania
przedszkolnego winni dopełnić czynności związanych ze zgło-
szeniem do wy-
branego przed-
szkola lub od-
działu przed-
szkolnego. Obo-
wiązek szkolny
rozpoczyna się z
początkiem roku
szkolnego w roku
kalendarzowym,
w którym dziecko
kończy 7 lat.
Trwa do zakoń-
czenia gimna-
zjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia. Jest spełniany przez
uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Rodzice
dziecka zobowiązani są zgłoszenia pociechy do szkoły, zapew-
nieniu jej możliwości regularnego uczęszczania na zajęcia i wła-
ściwego do nich przygotowania.

Młodzież w wieku 16-18 lat realizuje obowiązek nauki. Ro-
dzice obowiązani są do powiadomienia organów gminy o formie
nauki dziecka i zmianach w tym zakresie. Obowiązek nauki może
być realizowany w gimnazjum albo szkole ponadgimnazjalnej.

Kontrolę nad realizacją obowiązku przygotowania przed-
szkolnego i obowiązku szkolnego prowadzą dyrektorzy szkół w
obwodach, w których dzieci zamieszkują. Kontrolę nad obowiąz-
kiem nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat prowadzi
gmina.

W związku z pojawiającymi się trudnościami w ustaleniu
form i sposobu realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki, wy-
nikającymi z coraz częstszych migracji rodzin, konieczne jest
przekazywanie przez rodziców stosownej informacji dyrekto-
rom właściwych obwodowo szkół oraz organom gminy - Urząd
Miejski w Krotoszynie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
Rynek-Ratusz pok. nr 3. Niespełnianie powyższych obowiąz-
ków podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji, w których ustawodawca przewi-
dział zastosowanie kary grzywny w celu przymuszenia. Wyso-
kość tych kar oscyluje od 50 do 10 tys. zł, z możliwością wielo-
krotnego ich nakładania. Drogi Rodzicu, prosimy Cię zatem o
sumienne i rzetelne informowanie w powyższej sprawie dyrek-
torów szkół i Urzędu Miejskiego.                                            (seko)

*Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z 7 września
1991 r. (DzU z 2004 r. nr 95, poz. 425 ze zmianami).

Remont w Bo¿acinie

O akcjach i udzia³ach

Na remont szko³y

*Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 usta-
wy z 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (tekst jed-
nolity DzU z 2001 roku, nr
142, poz. 1591 z późn. zm.).

Wody opadowe

Uczyæ siê trzeba
Dziecko w wieku 6 lat jest obowi¹zane odbyæ roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w od-
dziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole pod-
stawowej*.
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Na boisku szkolnym zagoœci³ sprzêt budowlany

So³tys Maria Wygralak od dawna czeka³a na wymianê
okien w œwietlicy
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Z sesji 26 czerwca 2008 r.

§ 1. Zmiana obejmuje teren
„Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta
Krotoszyna w rejonie ulic Koź-
mińskiej i Kozala” zatwierdzone-
go uchwałą nr V/36/2003 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z 27 lu-
tego 2003 r., ogłoszoną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego nr 58, poz. 1077
z 10 kwietnia 2003 r.

§ 2 . Celem planu miejscowe-
go jest ustalenie zmian dotyczą-
cych przekrycia budynków i ich
usytuowania w granicy oraz po-
wierzchni zabudowanej obiekta-
mi kubaturowymi i powierzchni
biologicznie czynnej, a także w
zakresie dotyczącym zmiany li-
nii zabudowy wzdłuż dróg ozna-
czonych na rysunku planu sym-
bolem „1 KSL”, „2 KSL” i „3 KSL”,
zmiany przeznaczenia terenu
oznaczonego na rysunku planu
symbolem „2 UH, UR, S” oraz
zmiany wysokości i rodzaju ogro-
dzenia.

§ 3. Integralną częścią uchwa-
ły są:
1) rysunek planu miejscowego
wykonany na kopii rysunku miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (skala
1:2000), o którym mowa w § 1 –
załącznik graficzny nr 1;
2) rozstrzygnięcia o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu pla-
nu miejscowego – tekstowy za-
łącznik nr 2;
3) informacja dotycząca rozstrzy-
gnięć o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicz-
nych – tekstowy załącznik nr 3.

§ 4. W „Miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulic
Koźmińskiej i Kozala”, zatwier-
dzonym uchwałą nr V/36/2003
Rady Miejskiej w Krotoszynie z

Uchwa³a nr XXV/190//2008...
... Rady Miej-

skiej w Krotoszynie
z 26 czerwca 2008
r. w sprawie
uchwalenia zmiany
„Miejscowego pla-
nu zagospodarowa-
nia przestrzennego
miasta Krotoszyna
w rejonie ulic KoŸ-
miñskiej i Kozala”

27 lutego 2003 r, ogłoszoną w
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego nr 58,
poz. 1077 z 10 kwietnia 2003 r.,
wprowadza się niżej wyszczegól-
nione zmiany.

1) w § 3, po pkt. 4 dopisuje się
pkt 4a w brzmieniu:
„4a) tereny przemysłu, usług
handlu, rzemiosła i składów
oznaczone na rysunku planu
symbolem P, UH, UR, S”;

2) w § 5.1 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
a) § 5.1 zamienia się na „§ 5”;
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy - należy przez to rozumieć:
- odległość od linii rozgranicza-
jącej położonej najbliżej kon-
strukcji obiektu budowlanego lub
ściany budynku, przy czym przed
linią zabudowy mogą być usytu-
owane: balkony, wykusze, przy-
budówki i zewnętrzne schody o
wysięgu (głębokości) nie prze-
kraczającym 1,5m,
- możliwość usytuowania obiek-
tu budowlanego w odległości
większej w rozumieniu definicji
zawartej pod lit. a”;
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy tożsamej z linią rozgranicza-
jącą - należy przez to rozumieć:
- usytuowanie konstrukcji lub
ściany budynku w linii rozgrani-
czającej,
- możliwość usytuowania obiek-
tu budowlanego w dowolnej od-
ległości od linii rozgraniczają-
cej,”;
d) dopisuje się pkt 18 w brzmie-
niu: „18) wytwórcach odpadów –
należy przez to rozumieć pod-
miot zdefiniowany w ustawie o
odpadach”,
e) dopisuje się pkt 19 w brzmie-
niu: „19) zbieranie odpadów -
należy przez to rozumieć czyn-
ności i związane z nimi obowiąz-
ki wytwórców odpadów zdefinio-
wane w ustawie o odpadach”;

3) w § 6 dopisuje się ust 6 w
brzmieniu: „Właścicielom działek
budowlanych nakazuje się zago-
spodarowanie nadmiaru ziemi
pochodzącej z wykopów w spo-
sób uzgodniony z Urzędem Miej-
skim w Krotoszynie”;

4) po § 6 dopisuje się § 6a w
brzmieniu: „§ 6a. W zakresie
ochrony środowiska kulturowe-
go ustala się obowiązek uzyska-
nia przez inwestora pozwolenia
na wykonanie prac ziemnych,
naruszających strukturę gruntu,
od Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatury w Kaliszu.”;

5) § 9 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
„4. Wytwórcy odpadów są odpo-
wiedzialni za zbieranie odpa-
dów”;

6) w § 10:
a) w pkt 1, po wyrazach „i gazu”
dopisuje się: „ lub innych, jeżeli
spowodowane ich zastosowa-
niem wielkości emisji będą zgod-
ne z wymogami przepisów odręb-
nych”,
b) dopisuje się pkt 1a w brzmie-
niu: „1a) nakazuje się spalanie
paliw w urządzeniach niskoemi-
syjnych”;

7) w § 14 ust. 4 dopisuje się literę
c w brzmieniu: „c) dopuszcza się
lokalizację stacji transformatoro-
wych w pasmach terenu znajdu-
jącego się pomiędzy liniami roz-
graniczającymi z terenami dróg
i nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy.”;

8) w § 18 ust. 1, za wyrazem eko-
logicznych, wstawia się przeci-
nek i wyrazy „w szczególności:”;

9) w § 20:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.
Dla budynków ustala się wyso-
kość do dwóch kondygnacji, z
zastrzeżeniem ustaleń ust. 4, je-
żeli ustalenia szczegółowe nie
stanowią inaczej.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4.
Dla budynków mieszkalnych do-
puszcza się trzy kondygnacje, z
tym że trzecia kondygnacja bę-
dzie poddaszem”,
c) ustalenia ust. 5 w dotychcza-
sowym brzmieniu przenosi się do,
utworzonego w tym celu, ust. 6,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5.
Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: „1 UH,
UR”, „2 UH, UR”, „3 UH, UR”, „4
UH, UR”, „5 UH, UR”, „UH, UR,
S”, „P, UH, UR, S”, „UH, UT, UR,
P, S”, „P, S, B” ustala się wskaźni-
ki zabudowy i zagospodarowa-
nia:
1) powierzchnia zabudowy nie
większa niż 50% powierzchni
działki budowlanej;
2) powierzchnia gruntu biologicz-
nie czynnego nie mniejsza niż
20% powierzchni działki budow-
lanej;
3) wysokość obiektów budowla-
nych:
a) budynków o funkcji innej niż
mieszkalna - nie większa niż 12
m,
b) budowli - nie większa niż 49
m,
4) kąt nachylenia dachów nie
mniejszy od 30;
e) dopisuje się ust. 7 w brzmie-
niu: „7. Dla obiektów budowla-
nych, z wyjątkiem budynków

mieszkalnych na terenach grani-
czących z terenami dróg ozna-
czonych symbolami 1 KSL, 2 KSL
i 3 KSL, ustala się linie zabudo-
wy tożsame z liniami rozgrani-
czającymi te tereny.”;
f) dopisuje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W obszarze oddziaływania li-
nii elektroenergetycznych:
1) zakazuje się lokalizacji budyn-
ków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi;
2) obowiązuje wydzielony pas te-
renu ochronnego:
a) dla SN 15kV - o szerokości nie
mniejszej niż zmierzona w rzu-
cie poziomym odległość pomię-
dzy skrajnymi przewodami linii
powiększona symetrycznie o 10
m,
b) dla nn 0,4 kV - o szerokości nie
mniejszej niż zamierzona w rzu-
cie poziomym odległość pomię-
dzy skrajnymi przewodami linii
powiększona symetrycznie o 6
m”

10) w § 33:
a) symbol „1 UH, UR, S” otrzy-
muje brzmienie: „UH, UR, S”,
b) w ust. 4
- skreśla się pkt 1, 2, 3, 4 i pkt 7
lit. c,
- pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8)
Ogrodzenia: realizacja ogrodzeń
częściowo ażurowych o wysoko-
ści nie większej niż 220 cm”;

11) w § 34:
a) po wyrazie „symbolem” zmie-
nia się brzmienie na: „P, UH, UR,
S – TERENY PRZEMYSŁU,
USŁUG HANDLU, RZEMIOSŁA
I SKŁADÓW ustala się:”,
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1.
Przeznaczenie podstawowe: pro-
dukcja przemysłowa, usługi han-
dlu i rzemiosła.”, c) ust. 2 otrzy-
muje brzmienie: „2. Przeznacze-
nie uzupełniające: składowanie,
stacje transformatorowe.”; d) w
ust. 4:
- skreśla się pkt 1, 2, 3, 4 i pkt 7
lit. c;
- pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8)
Ogrodzenia: realizacja ogrodzeń
częściowo ażurowych o wysoko-
ści nie większej niż 220 cm”;

12) w § 35 ust. 4:
a) skreśla się pkt 1, 2, 3 i 4,
b) pkt 7, po myślniku, otrzymuje
brzmienie: „w odległości 10 m od
linii rozgraniczającej z terenem
drogi oznaczonym na rysunku
planu symb. KSP”;
c) pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8)
Ogrodzenia: realizacja ogrodzeń
częściowo ażurowych o wysoko-
ści nie większej niż 220 cm”;

13) w § 36 ust. 3:
a) skreśla się pkt 1, 2, 3 i 4,
b) w pkt 7 lit. c, po myślniku,

otrzymuje brzmienie: „w odległo-
ści 7 m od linii rozgraniczających
z terenem drogi oznaczonym na
rysunku planu symb. KSP”;
c) pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8)
Ogrodzenia: realizacja ogrodzeń
częściowo ażurowych o wysoko-
ści nie większej niż 220 cm”;

14) w § 37 ust. 3: a) skreśla się
pkt 1, 2, 3 i 4;
b) pkt 8 przyjmuje brzmienie:
„8) Ogrodzenia: realizacja ogro-
dzeń częściowo ażurowych o
wysokości nie większej niż 220
cm”;

15) w § 38 skreśla się ust. 3 pkt 1,
2, 3, 4, i pkt 7 lit. c;

16) w § 39 skreśla się ust. 3 pkt 1,
2 i 3;

17) w § 40 ust. 3:
a) w ust. 3 skreśla się pkt 1, 2, 3 i
4,
b) pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8)
Ogrodzenia: realizacja ogrodzeń
częściowo ażurowych o wysoko-
ści nie większej niż 220 cm”;

18) w § 41:
a) ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje
brzmienie: „a) zgodnie z ustale-
niami § 20 ust. 5 pkt 2,”
b) skreśla się ust. 3 pkt 2 i 3,

19) w § 47
a) w pkt 5, za symbolem „UH, UR”
wprowadza się przecinek, po
przecinku dopisuje się symbole w
brzmieniu: „UH, UR, S” i „P, UH,
UR, S;”,
a) w pkt 6, symbol „UH, UT, UR”
otrzymuje brzmienie: „UH, UT,
UR, P, S”.

§ 5. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni, licząc od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopol-
skiego.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 usta-

wy z 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz.

1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 usta-

wy z 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

(DzU nr 80, poz. 717 ze zmianami) a

także w związku z uchwałą nr VIII/60/

2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z

26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia zmiany „Miej-

scowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Krotoszyna w

rejonie ulic Koźmińskiej i Kozala”

(zmienionej uchwałą nr XVI/108/2007

Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29 li-

stopada 2007 r.) po stwierdzeniu zgod-

ności z ustaleniami Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Kroto-

szyn.
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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.)

Z sesji 26 czerwca 2008 r.

Treść §1 statutu po zmia-
nach: Warsztat Terapii Zaję-
ciowej(...) działa w oparciu o
ustawę z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (DzU
z 2007 r. nr 249 poz. 2104 z
późniejszymi zmianami) oraz
ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (DzU
z 2008 r. nr 14 poz. 92 z póź-
niejszymi zmianami.) i rozpo-
rządzenie ministra gospodar-
ki, pracy i polityki społecznej
z 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej
(DzU z 2004 r. nr 63. poz. 587).

Treść §2: Miasto i Gmina
Krotoszyn jest jednostką orga-

Statut po poprawkach
26 czerwca br.

Rada Miejska
podjê³a decyzjê* o
wprowadzeniu
zmian w statucie
Warsztatu Terapii
Zajêciowej w
Krotoszynie

nizującą Warsztat.
WTZ jest zakładem budże-

towym finansowanym ze środ-
ków pozyskanych na mocy
Ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych.
Pracę Warsztatu koordynuje i
nadzoruje właściwy wydział
Urzędu Miejskiego w Krotoszy-
nie.

Treść ust. 1 §10: Koszty dzia-
łalności Warsztatu współfinan-
sowane są ze środków PFRON

oraz ze środków samorządu
terytorialnego lub z innych
źródeł.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, jej wykona-
nie powierza się burmistrzowi
Krotoszyna.                       (eliz)

*Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. „h” ustawy z 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie
gminnym (DzU z 2001 r. nr
142, poz. 1591, z późniejszy-
mi zmianami).

§ 1

W uchwale budżetowej nr XVII/120/2007

Rady Miejskiej w Krotoszynie z

28.12.2007, zmienionej zarządzeniem nr

566/2008 Burmistrza Krotoszyna z

21.01.2008 r., zmienionej uchwałą nr

XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 31.01.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XIX/149/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z 28.02.2008 r., zmie-

nionej uchwałą nr XX/157/2008 Rady

Miejskiej w Krotoszynie z 27.03.2008 r.,

zmienionej uchwałą nr XXI/169/2008

Rady Miejskiej w Krotoszynie z

24.04.2008 r., zmienionej uchwałą nr

XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Kroto-

szynie z 21.05.2008 r., zmienionej

uchwałą nr XXIII/180/2008 Rady Miej-

skiej w Krotoszynie z 29.05.2008 r. wpro-

wadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Uchwala się

dochody budżetu w wysokości: 80 837

385 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 76 617 262

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 kwocie: 24 474

558 zł, z tego:

– część oświatowa: 20 258 457 zł

– część wyrównawcza: 3 048 342 zł

Zmiany w bud¿ecie
Uchwa³a nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w bud¿ecie na

2008 rok.*

– część równoważąca: 1 167 759 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 4 220

123 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu

Miasta i Gminy Krotoszyn na 2008 rok

przedstawia załącznik nr 1 do uchwa-

ły.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1) Uchwa-

la się wydatki budżetowe w wysoko-

ści: 87 081 479 zł, w tym – wydatki na

realizację zleconych zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej w

kwocie: 11 934 829 zł

2) W wydatkach ustalonych w § 2 pkt

1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie: 69 276

464 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń: 28 276 866 zł

– dotacja podmiotowa dla instytucji

kultury: 1 820 300 zł w tym:

* KOK : 1 051 000 zł

* Biblioteka : 526 100 zł

* Muzeum : 243 200 zł

– dotacja podmiotowa dla publicznej

jednostki systemu oświaty prowadzo-

nej przez osobę prawną inną niż JST:

149 400 zł

– obsługa długu: 1 302 500 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie:

17 805 015 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu

Miasta i Gminy Krotoszyn na 2008 rok

przedstawia załącznik nr 2 do uchwa-

ły.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: W budże-

cie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 216 439 zł,

2) celowe w wysokości 443 500 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z za-

kresu zarządzania kryzysowego 40 000

zł,

b) na zabezpieczenie środków w wy-

sokości 403 500 zł na udział własny

gminy w ramach wniosków składanych

przez gminy na dofinansowanie z Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oraz Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetowy w kwocie 6 244

094 zł zostanie sfinansowany przycho-

dami z tytułu emisji obligacji, pożyczek

i kredytów w kwocie 3 311 661 zł oraz

pozostałymi przychodami w kwocie

2 932 433 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozcho-

dów określa załącznik nr 3 do uchwa-

ły.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: Określa się

wykaz wydatków majątkowych, w tym

inwestycji realizowanych przez gminę

w roku budżetowym oraz wysokość na-

kładów zgodnie z załącznikiem nr 4 do

uchwały. Ustala się wieloletni program

inwestycyjny na lata 2008 - 2011 zgod-

nie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Okre-

śla się plany przychodów i wydatków

zakładów budżetowych zgodnie z za-

łącznikiem nr 5 do uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala

się kwoty dotacji dla zakładów budże-

towych w kwocie 4 768 973 zł zgodnie

z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.

2. Ustala się zakres dotacji przedmio-

towych dla zakładów budżetowych:

1) Miejski Zakład Komunikacji - dopła-

ta do przewozów w komunikacji miej-

skiej,

2) Warsztat Terapii Zajęciowej – dopła-

ta za każdego uczestnika za każdy

dzień pobytu,

3) Centrum Sportu i Rekreacji WOD-

NIK w Krotoszynie w odniesieniu do po-

szczególnych obiektów:

a) basen przy ul. Mahle - za każdy dzień

wykorzystania (otwarcia) basenu,

b) obiekty sportowe przy ul. Sportowej

– za każdy m2 powierzchni gruntu

przez nie zajmowanego,

c) basen przy ul. Ogrodowskiego - za

każdy m2 powierzchni gruntu zajmo-

wanego przez obiekty sportowe,

d) hala sportowa przy ul. Młyńskiej –

za każdy m2 powierzchni użytkowej

zajmowanego przez obiekt sportowy,

e) ośrodka wypoczynkowego Błonie

przy ul. Sportowej - za każdy ha po-

wierzchni gruntu zajmowanego przez

ośrodek.

8. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się

dotacje celowe z budżetu gminy na fi-

nansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji podmiotom nie-

zaliczanym do sektora finansów pu-

blicznych wysokości 1 446 800 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 8 do niniejszej

uchwały.

9. § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się

limity zobowiązań z tytułu emisji pa-

pierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek w kwocie 8 788 461 zł, z tego

na:

1) sfinansowanie przejściowego deficy-

tu budżetu - w kwocie 800 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficy-

tu budżetu - w kwocie 3 311 661 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zo-

bowiązań z tytułu emisji papierów war-

tościowych oraz zaciągniętych poży-

czek i kredytów - w kwocie 4 676 800

zł.

10. § 17 otrzymuje brzmienie: Ustala

się dochody i wydatki związane z re-

alizacją zadań wykonywanych na pod-

stawie porozumień (umów) między jed-

nostkami samorządu terytorialnego w

dziale 600 rozdziale 60014 w kwocie 30

000 zł, w dziale 801 rozdziale 80146 w

kwocie 31 695 zł, oraz w dziale 900 roz-

dział 90003 w kwocie 104 500 zł i roz-

dział 90004 w kwocie 18 500 zł.

11. § 18 otrzymuje brzmienie:

Określa się środki do dyspozycji jed-

nostek pomocniczych na rok 2008 w

kwocie 409 000 zł zgodnie z załączni-

kiem nr 10.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Krotoszyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.                                            (RM)

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

wy z 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 usta-

wy z 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z

późn. zm.).

Uczestnicy Warsztatu w trakcie zajêæ nabywaj¹ ró¿nych umiejêtnoœci

fo
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W mistrzostwach może
wziąć udział osoba w każdym
wieku, zawody prowadzone
będą w kategorii open. Wpiso-
we wynosi 10 zł. Zgłoszenia
przyjmowane będą na stadio-
nie od godz. 16.00.

Zdobywcy miejsc I - III otrzy-
mują puchary, medale i dyplo-
my. Zwycięzca otrzymuje poło-
wę wpisowego oraz prawo do
korzystania przez cały rok z ty-
tułu mistrza świata w rzucie be-
retem. Reszta wpisowego prze-
kazana zostanie na cel dobro-

Nasze miasto reprezentowały trzy zespoły: Mariusz Cieślak i
Alojzy Grobelny w kat. wiekowej powyżej 80 lat (wiek sportow-
ców liczony łącznie); Paweł Radojewski i Roman Wodziński w
kat. powyżej 85  lat; Tomasz Zimny i Wojciech Wojciechowski w
kat. powyżej 100 lat.  Wszystkie krotoszyńskie pary znalazły się
w najlepszej dwunastce turnieju. Zawody stały na wysokim po-
ziomie, uczestniczyli w nich wielokrotny medalista mistrzostw
Polski Dariusz Luks oraz wielu innych, świetnych zawodników.
Imprezę komentował Wojciech Zieliński*, który komentował m.in.
sukcesy Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu.
Nasi starsi chłopcy zagrali ambitnie, dlatego warto było pojechać
aż pod Radom i przeżyć sportową przygodę.                            (sp)

* Zmarł nagle 26 lipca br.

Rzucaj z podskokiem
Centrum Sportu i

Rekreacji „Wodnik”
w Krotoszynie za-
prasza w sobotê 9
sierpnia o godz.
17.00 na stadion
miejski przy ul.
Sportowej, gdzie
odbêd¹ siê XIII
Mistrzostwa Œwiata
w Rzucie Beretem.

czynny.
Pomysłodawcą imprezy był

w roku 1996 Krotoszyński Ośro-
dek Kultury. Od samego począt-
ku mistrzostwa współorganizo-
wał Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krotoszynie. Od sześciu lat
OSiR (od 1 lipca Centrum Spor-
tu i Rekreacji) jest jedynym or-
ganizatorem tej imprezy.

P i e r w -
szym mi-
s t r z e m
świata w tej
konkuren-
cji był
Adam Pin-
kowski z
Rumii, z
wynikiem
28,12 m.
A k t u a l n y
r e k o r d
świata wy-
nosi 40,98
m i został ustanowiony przez
Eugeniusza Szczura z Kroto-
szyna podczas V MŚRB w
roku 2000. W zeszłym roku
tytuł mistrza świata zdobył
Józef Morgiel z Krotoszyna.
miotając klasycznym beretem

Starsi ch³opcy z pi³k¹
W miejscowoœci Przysucha ko³o Radomia

odby³y siê VII Mistrzostwa Polski Oldbojów
w Siatkówce Pla¿owej.

na odległość 27,73 m.

Regulamin rozgrywek
1. Podczas eliminacji każdy
uczestnik rzuca trzy razy bere-
tem o wadze 100 g i średnicy
27,5 cm (zapewnia go organiza-
tor).
2. W finale 10 najlepszych za-
wodników wykonuje po trzy rzu-

ty, które pozwolą na
wyłonienie zwy-
cięzcy - decyduje
najlepszy wynik.
3. Rzut traktuje się
jako zaliczony tylko
wtedy, kiedy beret
spadnie na wyzna-
czonym torze rzutu,
antenką ku górze, a
zawodnik nie prze-
kroczy linii rzutu.
4. Długość rzutu
jest mierzona od li-

nii rzutu, prostopadle, do linii
upadku beretu (równoległej do
linii rzutu) - do punktu wyzna-
czonego przez antenkę.
5. Technika rzutu dowolna: z roz-
biegiem, z podskokiem, z obro-
tem, zza siebie, od siebie. :-).
                                                  (eliz)

Od 8 sierpnia od godz. 10.00 do 10 sierpnia
do godz. 15.00 nastąpią zmiany w poruszaniu się
po ulicach doprowadzających do terenu festiwa-
lu. Zamknięta zostanie ulica Sportowa poprzez
ustawienie na niej zapory oraz znaków na ulicy
Wiśniowej zabraniających skrętu na Sportową.
Nie wolno też będzie zatrzymywać się na ulicy
Spartańskiej na odcinku długości ok. 300 m od
strony jeziora.                                                   (eliz)

Trzeci w Europie
W dniach 18 - 20 lipca br. w Koszycach na
S³owacji odby³y siê Mistrzostwa Europy Ju-
niorów Starszych w zapasach w stylu wolnym.

Zawodnik Ceramika Krotoszyn Szymon Stasier-
ski odniósł wielki sukces, zajmując III miejsce
w kategorii 96 kg. Szymon na mistrzostwach Eu-
ropy startował już po raz czwarty.
Dotychczasowe sukcesy zawodnika
X miejsce na ME w Turcji w 2006r.
IX miejsce na ME w Serbii w 2007r.
III miejsce na ME w Słowacji w 2008r.
II miejsce na Międzynarodowym Turnieju w Buł-
garii w 2008r.
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

(rafpat)

Sprzeda¿
nieruchomoœci

Przetargi og³oszone

przez Burmistrza Krotoszyna,

ka¿dy: I ustny nieograniczony.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej w Krotoszy-
nie przy ul. Osadniczej, pow. 329 m2. Teren jest
przeznaczony pod zabudowê przemys³ow¹. Cena
wywo³awcza wynosi 100 tys., p³atne do 5 wrze-
œnia wadium - 10 tys. z³.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej w Krotoszy-
nie przy ulicy Farnej 6a, pow. 229 m2. Jest to te-
ren us³ug i mieszkalnictwa. Cena wywo³awcza wy-
nosi 300 tys., wadium p³atne do 5 wrzeœnia 30 tys.
z³.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w Krotoszynie przy ul. Klemczaka, pow. 4 134 m2.
Teren przeznaczony jest na dzia³alnoœæ produk-
cyjn¹, magazyny, warsztaty, biura. Cena wywo³aw-
cza wynosi 995 tys., p³atne do 5 wrzeœnia wadium
- 50 tys. z³. Ww. przetargi odbêd¹ siê 11 wrzeœnia
w Urzêdzie Miejskim .

Sprzeda¿ oœmiu nieruchomoœci gruntowych prze-
znaczonych pod budownictwo mieszkaniowe po-
³o¿onych w Krotoszynie przy ulicy Widokowej, Do-
brej oraz Zgodnej. Cena wywo³awcza nieruchomo-
œci wynosi od 28,75 tys. do 64,125 tys. z³, wa-
dium p³atne do 12 wrzeœnia - 4 tys. z³. Przetarg
odbêdzie siê 17 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim.

Folkowe zmiany
na ulicach

Zapraszamy na Folk Festival

 Krotoszyn 2008

Program koncertów

Pi¹tek 8 sierpnia
18.00 - 19.00 - Shannon (Polska)
19.30 - 20.30 - Polkaholix (Niemcy)
21.00 - 22.00 - Adesa (Ghana)
22.30 - 23.30 - Senior Cocounut (Niemcy)
00.00 - 1.30 - ¯ywio³ak (Polska)
1.30 - 3.00 - Taxi MunDJal, did¿eje (Niemcy)

Sobota 8 sierpnia
18.00 - 19.00 - Gedeon Jerubbaal (Polska)
19.30 - 20.30 - Terne Chave (Czechy)
21.00 - 22.00 - Motion Trio (Polska)
22.30 - 23.30 - Village Kollektiv (Polska)
00.00 - 1.30 - Masala (Polska)
1.30 - 3.00 - Babel Label, did¿eje, (Polska)

W pi¹tek i w sobotê od godziny 13.00 do 18.00 na scenie g³ównej bêd¹
prowadzone próby koncertuj¹cych danego dnia zespo³ów.

Imprezy towarzysz¹ce - Spotkanie z Afryk¹
Pi¹tek godz. 14.30, Rynek - pokaz cyrkowy prosto z Ghany
Sobota godz. 12.00, B³onie - warsztaty z zespo³em Adesa

Na terenie festiwalowym bêd¹ czynne stoiska gastronomiczne i ogród-
ki kawiarniane oraz kramy z bi¿uteri¹ i drobiazgami w stylu etno. Ca³y
teren, w³¹cznie z polem namiotowym, bêdzie ogrodzony. S³u¿by po-
rz¹dkowe bêd¹ sprawdzaæ przy wejœciu osoby przychodz¹ce na festi-
wal.                                                                                                (eliz)
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