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Kamienny niedŸwiedŸ na dachu
Urzêdu Miejskiego, sfotografowa-
ny podczas remontu elewacji bu-
dynku. Co symbolizuje zwierzê,
pozostaje nadal zagadk¹...
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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

Zrób sobie ICE
ICE to skrót od angielskiego wyra¿enia in case of

emergency, czyli na wypadek niebezpieczeñstwa (na-
g³ego zagro¿enia).
Karta ICE zwyk³y sztywny kartonik wielkoœci wizytów-
ki, na którym zapisujemy swoje podstawowe dane i
który mamy zawsze przy sobie, najlepiej w portfelu.
Bardzo ³atwo jest wykonaæ kartê samemu. Wchodz¹c
z domu, czêsto nie zabieramy dokumentów, wiêc
noœmy kartê ICE.

W razie powa¿nego wypadku karta ICE u³atwi ra-
townikom ustalenie naszej to¿samoœci i mo¿e urato-
waæ nam ¿ycie. Jest wa¿na szczególnie wtedy, gdy
mamy jakiœ problem zdrowotny i bierzemy lekarstwa
na sta³e lub akurat tylko w tym czasie, z powodu np.
przeziêbienia. Kontakt z osob¹ blisk¹, która udzieli
informacji o naszym stanie zdrowia, grupie krwi, za-
¿ywanych medykamentach lub innych istotnych spra-
wach bêdzie nieocenion¹ pomoc¹.

Poniewa¿ wielu z nas jest posiadaczem telefonu
komórkowego, zapiszmy te¿ w nim pod nazw¹ ICE
numer telefonu do osoby, która w razie wypadku mo¿e
udzieliæ o nas informacji. Jeœli znamy dwie lub trzy
takie osoby, zapiszmy je jako ICE 1, ICE 2, ICE 3.
Pomys³ na ICE pochodzi z W³och, ale spodoba³ siê
ca³ej Europie. W Wielkiej Brytanii propaguje siê go
pod has³em: ICE - we call, when you can’t, czyli my
dzwonimy, kiedy Ty nie mo¿esz.                          (eliz)

30 sierpnia o godz. 10.00 przy
ul. Ogrodowskiego rozegrany
zostanie Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Burmistrza
w kategorii open.

31 sierpnia Muzeum Regio-
nalne zaprasza na widowisko
historyczne „Święto 56 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej” Kro-
toszyn 2008. Szczegóły w pro-
gramie na stronie.

1 września przypada 69. rocz-
nica wybuchu II wojny świato-
wej. O godz. 10.30 zostaną zło-
żone wiązanki kwiatów w
miejscach pamięci: pod tablicą
upamiętniającą przywódców
Polskiego Państwa Podziemne-
go na Rynku przy Ratuszu; pod
pomnikiem 56 Pułku Piechoty
Wlkp. na ul. Mickiewicza; pod
pomnikiem 6 Pułku Artylerii
Lekkiej na ul. Piastowskiej; na
szańcu Pamięci Żołnierzy 56
Pułku Piechoty Wlkp. na ul.
Gajowej; pod tablicą pamięci
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego na ul. Sienkie-
wicza.

1 września - rozpoczęcie roku
szkolnego 2008/2009, uroczy-
sta inauguracja w Szkole Pod-
stawowej nr 4 o godz. 12.00.

Osoby, które ukończyły 50. rok
życia mogą wykonać bezpłat-
ne badania na obecność krwi
utajonej w kale (profilaktyka
raka jelita grubego), nato-
miast mężczyźni powyżej 50.
roku  - na oznaczenie poziomu
PSA (profilaktyka nowotwo-
rów gruczołu krokowego).
Szczegóły na s. 8.

Będzie ona jednym z ele-
mentów Święta Pułku, impre-
zy nawiązującej do przedwo-
jennych tradycji miasta oraz
udziału 56. Pułku Piechoty
Wlkp. w wojnie obronnej Polski
we wrześniu 1939 roku.

Po bitwie odbędzie się za-
bawa taneczna przy melo-
diach z epoki, czemu będzie
towarzyszył konkurs na strój
z epoki. Udział w konkursie
mogą wziąć mieszkańcy Kro-
toszyna mający powyżej 16 lat.
Uczestnictwo należy zgłosić
do 25 sierpnia w Muzeum. Za-
danie polega na przygotowa-
niu jednego lub dwóch (dla
pary) stroju według mody z
XX-lecia międzywojennego.
Ubranie można zaprezento-
wać osobiście lub na modelu.
Zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe.

Organizatorem święta jest
Muzeum Regionalne im. H.
Ławniczaka w Krotoszynie.
Współorganizatorami są: Wro-

Zapraszamy na œwiêto pu³ku
31 sierpnia nad

Jeziorem Odrzykow-
skim odbêdzie siê
inscenizacja bitwy
z 1939 roku.

nieckie Stowarzyszenie Histo-
ryczne Historica, Urząd Miej-
ski w Krotoszynie, Krotoszyń-
ski Ośrodek Kultury, Centrum
Sportu i Rekreacji w Krotoszy-

Pieniądze zostały przekazane do
Etiopii na zakup żywności terapeu-
tycznej dla co najmniej 10 ośrodków.
W każdym z nich pomoc otrzyma oko-
ło 300 dzieci miesięcznie. Fundusze
zebrano poprzez charytatywny nu-
mer SMS uruchomiony przez najwięk-
szych operatorów telefonii komórko-
wej, a także z wpłat na konto banko-
we. Do akcji włączyło się spontanicz-
nie wiele szkół, instytucji i firm. W
ubiegłym roku podczas pierwszej edy-
cji akcji zebrano 2 mln 700 tysięcy zło-
tych - dzięki tym środkom sfinanso-
wano szczepionki przeciwko odrze
dla dzieci z Sierra Leone.

Kampania Przepustka do życia II
rozpoczęła się w połowie listopada
2007r. W Etiopii co trzecie dziecko
jest niedożywione. Tysiące z nich nie
ma dostępu do leczenia, polegające-
go na podawaniu wysokokalorycz-
nych odżywek bogatych w witaminy i
minerały. Jednodniowa terapia dziec-
ka kosztuje około 60 groszy. Od kilku
lat UNICEF finansuje ośrodki tera-
peutycznego dożywiania w Etiopii,

nie, Hufiec ZHP w Krotoszynie,
Krotoszyńskie Towarzystwo
Kulturalne Bractwo Rycerskie
Poczet Wierzbięty z Krotoszy-
na.

Program imprezy

Sobota 30 sierpnia

19.00 - apel poległych żołnierzy
56 Pułku Piechoty Wlkp. w
kwaterze wojskowej na cmen-
tarzu parafialnym przy ul.
Raszkowskiej.

Niedziela 31 sierpnia

11.00 - 13.30 – Wystawa sprzętu,
uzbrojenia i historycznych pojaz-
dów wojskowych - Błonie.
15.00 - wymarsz żołnierskich
grup rekonstrukcyjnych z  daw-
nych koszar Kościuszki przy ul.
56 Pułku Piechoty  Wlkp. na Ry-
nek, z udziałem połączonych or-
kiestr dętych z Krotoszyna i Koź-
mina Wlkp.
15.15 –  powitanie.
15:30 - msza św. polowa na Ryn-
ku.
16.15 - przemarsz uczestników
imprezy z orkiestrą na miejsce
inscenizacji na Błoniu.
16.45 – żołnierski piknik; koncert
połączonych orkiestr, wojskowa
grochówka.
18.00 - inscenizacja bitwy z wrze-
śnia 1939 roku.
19:00 - zabawa taneczna przy
melodiach i w strojach z epoki;
rozstrzygnięcie konkursu na
strój: Lata 20-ste... lata 30-ste...
23.00 – zakończenie imprezy.

(eliz)

Pomoc dla Etiopii
Do 1 lipca br. na konto akcji Przepustka do ¿ycia II

prowadzonej przez UNICEF wp³ynê³o w Polsce 2 mln 500
tys. z³otych.

wyposaża je w żywność i leki. Pomoc
znajdują w nich matki, które z powo-
du ubóstwa nie są w stanie wykar-
mić swoich dzieci. - Zbiórka pienię-
dzy trwała od listopada 2007 roku do
czerwca br. W imieniu UNICEF i na-
szych podopiecznych w Etiopii ser-
decznie dziękuję za wsparcie, jakie
otrzymaliśmy - mówi Marek Krupiń-
ski, dyrektor generalny UNICEF Pol-
ska

http://unicef.org.pl/

2904_2869.htm

* * *
Szkolne Koło SKKT-PTTK Gimna-
zjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Krotoszynie w roku szkolnym 2007/
2008 w ramach kampanii Przepust-
ka do życia II prowadzonej przez
UNICEF Polska  zebrało wśród
uczniów i nauczycieli szkoły 816,06
zł. Dzięki tym pieniądzom będzie
można zakupić obiady dla 1255 etiop-
skich dzieci.

Juliusz Poczta

Nowy pomys³ kustosz Heleny Kasperskiej zapowiada siê bardzo ciekawie...
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K r ó t k o
Niebawem zakończą się
prace modernizacyjne
nawierzchni i chodni-
ków na kilku krotoszyń-
skich ulicach.  Z kostki
brukowej typu kość o
grubości 8 lub 6 cm wy-
konane zostaną wjazdy
do posesji i chodniki.
Zakres  robót obejmuje:
ul. Piłsudskiego - 284,88
m2,  osiedle przy ul. Pia-
stowskiej - 73,24 m2, doj-
ście do pomnika przy pl.
kard. Stefana Wyszyń-
skiego wraz z murkiem
oporowym - 24,79 m2,
ul. Libelta - 487,25 m2

Prace prowadzi wyło-
niona w drodze przetar-
gu  krotoszyńska firma
Gembiak-Mikstacki.

We wrześniu z kroto-
szyńskiego rynku znik-
nie ogrodzenie, które od
połowy lipca skrywa
prowadzone przez Kro-
toszyńskie Przedsię-
biorstwo Budowlane
„Krodomex” prace re-
montowe. Przy Ratuszu
stanie nowa fontanna z
kamienną rzeźbą w
kształcie człowieka o
wysokości ok. 4,2 m.

Po zakończeniu proce-
dur przetargowych,
podpisaniu umów z wy-
konawcami ruszą budo-
wy kolejnych ulic w Kro-
toszynie. Od podstaw
zostaną wybudowane
ulice: część Karbowiaka
oraz Armii Krajowej na
odcinku od ul. Tyczyń-
skiego do ul. Batalionów
Chłopskich. Ponadto
prace prowadzone będą
na Parcelkach. Na ul.
Samulskiego wybudo-
wana zostanie jezdnia
o dł. 460m, szer.6 m
oraz  jednostronnie
ciąg pieszo-rowerowy
i  jednostronnie chod-
nik z kostki betonowej
na długości około
574m. Na ul. Urbano-
wiczówny wybudowa-
ny zostanie jedno-
stronnie ciąg pieszo-
rowerowy i jedno-
stronnie chodnik z
kostki betonowej na
długości ok. 150 m.

W Roszkach przebu-
dowana zostanie ul.
Szklana. Wykonana
zostanie  jezdnia o
długości 680 mb, sze-
rokości 3,0 – 4,0 m, od-
mulone  i pogłębione
zostaną rowy odwad-
niające, odtworzone  zo-
staną przepusty.

Przed blokiem zamontowa-
no drewniany zestaw ze
zjeżdżalnią, karuzelę, huśtaw-
ki oraz przeplotnię ze ścianką
wspinaczkową. Teren placu dla
bezpieczeństwa wysypano pia-
skiem. Dodatkowy sprzęt za-
montowano również na innych

Zabawa na M³yñskiej
Najm³odsi miesz-

kañcy bloków poko-
szarowych przy
ulicy M³yñskiej
mog¹ bawiæ siê na
nowym placu za-
baw.

miejskich placach zabaw. Huś-
tawki na sprężynie trafiły na
plac na Kopieczkach  - 2 sztu-
ki,  Masłowskiego - 1 sztuka
oraz do Roszek - 2 sztuki. Plac
zabaw na ulicy Łąkowej wzbo-
gacił się o karuzelę.

Doposażenie placów za-
baw kosztowało około 32 tys.
zł. Jedną z zabawek gmina
otrzymała gratis od wyko-
nawcy - wrocławskiej firmy
Inter-Flora. Firma specjali-
zuje się w produkcji urządzeń
dla placów zabaw. Produko-
wane urządzenia i zestawy
spełniają wymogi bezpieczeń-
stwa oraz posiadają  wymaga-
ne certyfikaty.                    (mm)

Kolejne parkowe alejki zo-
stały utwardzone, nadszedł
czas na czyszczenie stawów w
parku.   Tym razem nową na-
wierzchnię położono na ścież-
ce prowadzącej od wyasfalto-
wanej alejki przy pałacu Gałec-
kich, skosem w stronę ul. Pia-
stowskiej. Utwardzona została
też ścieżka parkowa biegnąca
obok Szkoły Podstawowej nr 4
w stronę ul. Piastowskiej. Wy-
konawcą prac był Zakład Pro-
dukcyjny Materiałów Budowla-
nych BLOK  z Odolanowa. Za-
danie kosztowało gminę 44,15
tys. zł. 20 sierpnia nastąpił od-
biór alejek.

Wykonana metodą Hanse-
Grand nawierzchnia jest od-
porna na działanie warunków
atmosferycznych, nie ściera
się, nie pyli, nie brudzi. W 2006
roku po raz pierwszy wspo-
mnianą metodą utwardzono
alejkę spacerową od ul. Zam-
kowej do budynku po byłym
Urzędzie Skarbowym. Metoda
okazała się skuteczna, zniknę-
ło błoto zalegające w tej części
parku wiosną i jesienią. W 2007
r. nowe oblicze zyskała część
alejki od budynku po byłym
Urzędzie Skarbowym  do ul.
Zdunowskiej.

Co roku planowane jest

utwardzenie przynajmniej jed-
nej z parkowych ścieżek, wa-
runkiem jest jednak zaplano-
wanie przez radę środków na
ten cel w budżecie.

Trwają prace przygoto-
wawcze do realizacji zadania,
które planowane było od daw-
na. Chodzi o oczyszczenie par-
kowych stawów. Obecnie  przy-
gotowywana jest dokumenta-
cja techniczna.

Prace polegać będą między
innymi na odmuleniu dna. Ko-
nieczne będzie spuszczenie
wody i wywiezienie ziemi, dno
zostanie pogłębione. Skarpy
obu stawów będą wzmocnione
polnym kamieniem, co zapo-
biegnie obsypywaniu się zie-
mi.

Rozpoczęcie prac będzie
możliwe w momencie, kiedy
Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa będzie dysponował od-
powiednimi środkami. W spra-
wie dofinansowania prac przy
stawach zostanie złożony wnio-
sek do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu.
Michał Kurek, naczelnik wy-
działu, szacuje, że  oczyszcze-
nie obu stawów będzie koszto-
wało około 420 tys. zł.        (mm)

Zmiany w parku Szansa nagrodzona
Stowarzyszenia Szansa znalazło się w wąskiej grupie laureatów

konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Promocja
gminnej świetlicy socjoterapeutycznej i zdobyło dofinansowa-
nie w wysokości 10 tys. zł na działalność świetlicy Ośrodka Profi-
laktyki Środowiskowej.

Jak wyjaśniła Lucyna Korsak, prezes Szansy, pieniądze zostaną
przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dzieci oraz
doposażenie świetlicy.
We wrześniu Szansa zaprosi przedstawicieli gmin z terenu powia-
tu na drzwi otwarte do swojej świetlicy.                                       (eliz)

Zap³aæ za alkohol
Przypominamy, że do końca września należy uiścić trzecią ratę

opłaty za koncesję na sprzedaż i podawanie alkoholu. Po wpłaceniu
pieniędzy w kasie Urzędu (pok.26) należy zgłosić się z dowodem
wpłaty do Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Euro-
pejskiej (pok. 46).                                                                           (eliz)

Do 15 listopada winna
stanąć przy budynku Urzę-
du Miejskiego od strony po-
dwórza winda osobowa.
Przetarg nieograniczony na
budowę dźwigu osobowego
wygrało Krotoszyńskie
Przedsiębiorstwo Budow-
lane Krodomex. Tym sa-
mym firma wzięła na sie-
bie całość związanych z
tym prac: od opracowania
koncepcji w uzgodnieniu z
konserwatorem zabytków i
zamawiającym, poprzez
wykonanie robót obejmują-
cych budowę dźwigu, prze-
budowę budynku i przyległego terenu, aż po uzyskania pozy-
tywnego odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego i
świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w okresie gwa-
rancyjnym.

Zamontowana w szybie dobudowanym do budynku winda
będzie dostosowana do transportu osób niepełnosprawnych.
Wchodzić się będzie do niej na poziomie parkingu, przystanki za-
planowano na każdej kondygnacji urzędu. Winda będzie koszto-
wała urząd ok. 670 tys. zł.                                                           (eliz)

Wind¹ do burmistrza

Na nowych alejkach nie ma py³u ani b³ota

W wakacje od rano gwarno by³o na M³yñskiej
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Na zlot, która miał bazę na
ogrodzonym terenie nad Jezio-
rem Odrzykowskim, wstęp mie-
li tylko uczestnicy. Zlotowe
miasteczko wypełniły namioty
i pojazdy uczestników, którzy
do Krotoszyna zjechali z całej
Polski. Byli również uczestni-
cy z Wielkiej Brytanii.

W piątkowe popołudnie
wielbiciele motocykli podziwia-
li wspaniałe maszyny jedynie
zza płotu. Dopiero w sobotę
mogli nacieszyć oczy do woli:
podczas parady motocykli oraz
na krotoszyńskim targowisku,
gdzie publiczność wybierała
najładniejszy pojazd.

Sobotnie popołudnie w ba-
zie zlotu upłynęło na rozgrywa-
niu konkurencji sprawnościo-
wych. Organizatorzy zadbali
również o oprawę muzyczną,
na scenie zaprezentowało się
kilka zespołów.
W krotoszyńskim zlocie
uczestniczyło około tysiąca
motocykli.                                       (mm)

Zlot motocykli
W dniach od 22 do 24 sierpnia odbywa³ siê w Kroto-

szynie XXI Ogólnopolski Zlot Motocykli Ciê¿kich i Wete-
ranów.

W jej skład wchodzili przed-
stawiciele urzędu miejskiego z
burmistrzem Julianem Jok-
siem i wiceburmistrzem Ry-
szardem Czuszke, Paweł Kacz-
marek, dyrektor Warsztatu
Terapii Zajęciowej, Lech Pau-
liński reprezentujący kroto-
szyński sport oraz część dzia-
łającego przy Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury zespołu ludo-
wego Krotoszanie z opiekunką
Arletą Polańską. To pierwsza
wizyta w naszym nowym mie-
ście partnerskim, z którym
umowa o współpracy została
podpisana we wrześniu 2007
roku. Miasto liczy około trzy-
dzieści siedem tysięcy miesz-
kańców i jest głównym ośrod-
kiem ponad sześćdziesięcioty-
sięcznej gminy.

Wizyta rozpoczęła realiza-
cję przygotowanego przez Bu-

Partnerska wizyta w tureckim Bucaku
W dniach od 17

do 22 sierpnia w
tureckim mieœcie
Bucak goœci³a sie-
demnastoosobowa
delegacja z Kroto-
szyna.

cak projektu, zakładającego
kontakty polsko-tureckie na
poziomie gmin w takich dzie-
dzinach, jak sport, edukacja,
kultura, sprawy społeczne i go-
spodarka. Na realizację projek-
tu Bucak w ramach środków
przedakcesyjnych otrzymał od
Unii Europejskiej kwotę 191
tys. euro, dokładając do tego z
własnego budżetu jeszcze 10%
tej sumy. W poniedziałek 18

sierpnia miała miejsce oficjal-
na prezentacja projektu i jego
uroczyste otwarcie w siedzibie
tamtejszego urzędu gminy.
Wśród zaproszonych na tę uro-
czystość gości znalazła się
przedstawicielka polskiej am-
basady.

Wieczorem tego samego
dnia projekt został zaprezen-
towany mieszkańcom miasta
przez burmistrzów Krotoszyna

i Bucaku w czasie festiwalu
kulturalnego, w którym obok
zespołów miejscowych wystą-
pili także zbierający rzęsiste
oklaski Krotoszanie. Zespół
kilkakrotnie występował jesz-
cze przed gospodarzami, za
każdym razem spotykając się
z wielkim uznaniem i bardzo
ciepłym przyjęciem. Bardzo do-
brze przyjęta została cała gru-
pa. Mówiący trochę po polsku
opiekun nie opuszczał nas na
krok, pomagając nam radzić
sobie w zupełnie nowych oko-
licznościach.

W czasie każdej składanej
wizyty towarzyszył nam bur-
mistrz Bucaku Arsal Sari, któ-
ry wraz z tureckimi koordyna-
torami projektu pojawił się tuż
po naszym wylądowaniu w An-
talii, milionowym mieście w po-
bliżu Bucaku, i żegnał nas oso-
biście przed odlotem do kraju.
Gdziekolwiek się pojawiliśmy,
towarzyszyła nam ogromna
przychylność i szacunek. Było
tak zarówno w trakcie wizyty u
starosty powiatu, jak i w czasie
rozmowy z wojewodą regionu
Burdur, zarówno w trakcie
zwiedzania fabryki marmuru
czy największej, zdaniem jej
pracowników, cementowni w

Europie (Turcy porównują się
do Europy, choć ich kraj prawie
w całości leży w Azji), jak i w
czasie wizyt w szkołach (z któ-
rych jedną z własnych funduszy
wybudował właściciel wspo-
mnianej fabryki marmuru) i na
miejscowym, otwartym przed
dwoma laty uniwersytecie.
Wszędzie towarzyszyło nam
wielkie zainteresowanie i
uprzedzająca grzeczność go-
spodarzy.

W tak sprzyjającej atmosfe-
rze bez przeszkód mogły rozwi-
jać się procesy integracyjne, za-
równo te obliczone na dłuższą
metę, tworzone dzięki bezpo-
średnim rozmowom obydwu
burmistrzów, jak i te mniej ofi-
cjalne, ale nie mniej ważne, mię-
dzy polską i turecką młodzieżą.

W ciągu najbliższego roku w
ramach projektu Krotoszyn od-
wiedzi około 60 przedstawicieli
partnerskiej gminy. Jeszcze w
tym roku przybędzie do nas z
wizytą około 10 przedstawicie-
li naszego nowego miasta part-
nerskiego. Współpraca między
Krotoszynem a Buczakiem to
część ogromnego przedsię-
wzięcia, którego celem jest
przyjęcie Turcji do Unii Euro-
pejskiej.                     Jacek Kępa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dzia³ania Okno Po³udniowej Wiel-

kopolski otrzyma³o 19,5 tysi¹ca z³
na realizacjê zadania pn. Budowa-

nie Lokalnej Strategii Rozwoju.

16 lipca stowarzyszenie złożyło do
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wniosek do
otwartego konkursu ofert na realiza-
cję zadania pn. Wspomaganie roz-
woju społeczności lokalnych po-
przez działania mające na celu
dostosowanie lokalnych strategii
rozwoju do wymagań rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Stowarzyszenie obejmuje sześć
gmin: Krotoszyn, Nowe Skalmierzy-
ce, Ostrów Wielkopolski, Raszków,
Sulmierzyce oraz Zduny. Na obsza-
rze wiejskim tych gmin mieszka ok.
66 tysięcy osób. Członkami stowa-
rzyszenia są przedstawiciele urzę-
dów gminnych i miejskich, gminnych
jednostek organizacyjnych, organi-
zacji pozarządowych z terenu ww.
gmin, Starostwa Powiatowego w
Krotoszynie a także przedsiębiorcy,
osoby fizyczne, w tym rolnicy. Pre-
zesem LGD jest Franciszek Marsza-
łek (zastępca burmistrza Krotoszy-
na), wiceprezesami są: Jacek Bart-

Burmistrz Bucaku, w³aœciciel fabryki marmuru oraz burmistrz Krotoszyna w szkole
wybudowanej przez przedsiêbiorcê

czak (burmistrz gminy Raszków)
oraz Zbigniew Dolata (sekretarz
gminy Ostrów Wlkp.). Skarbnikiem
jest Bolesław Borkowski (skarbnik
gminy Nowe Skalmierzyce), a se-
kretarzem Tomasz Chudy (dyrektor
Zdunowskiego Ośrodka Kultury).

W ramach projektu Budowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju za-
planowano przeprowadzenie czte-
rech warsztatów i konsultacji z mo-
deratorem, dzięki którym opraco-
wany zostanie Lokalna Strategia
Rozwoju. Funkcję moderatora peł-
ni Grzegorz Cetner z Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie,
Oddział w Poznaniu. W warszta-
tach weźmie udział 30 osób, będą-
cych reprezentantami sektora pu-
blicznego, społecznego i gospodar-
czego z gmin wchodzących w skład
LGD. Realizacja projektu odbędzie
się w terminie od 1 sierpnia do 15
listopada 2008 r.

Osoby, które chciałyby przystą-
pić do stowarzyszenia oraz współ-
pracować na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich zapraszamy do biu-
ra LGD Okno Południowej Wielko-
polski w budynku Centrum Koordy-
nacyjno-Informacyjnym przy ul. Zdu-
nowskiej 12 w Krotoszynie.

Magdalena Maik

Wspólna strategia
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Ponieważ w kwietniu Rada
Miejska podjęła decyzję o likwida-
cji Szkoły Filialnej w Wielowsi,
dzieci uczęszczające dotychczas
do tej placówki będą chodzić do
Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół w Benicach.

W ławkach w tym roku szkol-
nym zasiadać będzie 2 745
uczniów, czyli  120 mniej niż w
roku ubiegłym. Liczba uczniów w
oddziale wynosi średnio 22 w mie-
ście i 15 na wsi. W Gorzupi, Rosz-
kach, Świnkowie i Szkole Filialnej
w Brzozie z powodu małej liczby
dzieci w niższych klasach utwo-
rzono oddziały łączone. Nauka ję-
zyka obcego prowadzona jest od
początku edukacji szkolnej. Języ-
ka niemieckiego uczą się pierw-

Zasi¹d¹ w ³awkach
W roku szkolnym 2008/2009 na terenie naszej gminy funkcjonowaæ

bêdzie 14 szkó³ podstawowych i 8 gimnazjów.

szoklasiści w SP nr 3, SP nr 7, SP
w Biadkach, SP w Benicach, SP w
Kobiernie, SP w Lutogniewie, SP
w Świnkowie i SF w Brzozie. Ję-
zyk angielski poznają siedmiolat-
ki w SP nr 1, SP nr 4, SP nr 8, SP w
Chwaliszewie, SP w Gorzupi, SP
w Roszkach i SP w  Orpiszewie.
Ogółem języka niemieckiego w
szkołach  podstawowych uczyć się
będzie 1448 uczniów, natomiast ję-
zyka angielskiego 1464.

Do gimnazjów w roku szkol-
nym 2008/2009 uczęszczać będzie
1 763 uczniów, w tym 241 do gim-
nazjów w zespołach szkół na
wsiach. Liczba uczniów w oddzia-
le wynosi średnio: w mieście 25, a
na wsi 20. Ponad 88% wszystkich
gimnazjalistów uczy się języka

niemieckiego i blisko 60% angiel-
skiego. Niemiecki poznają ucznio-
wie Gim. nr 3, oraz gimnazjów w
Benicach, Chwaliszewie i Orpisze-
wie. W pozostałych czterech gim-
nazjach oprócz języka niemieckie-
go prowadzona jest również na-
uka języka angielskiego.

Dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzone są
zajęcia nauczania indywidualne-
go lub specjalistyczne zalecone
przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. W roku ubiegłym
z tej formy pomocy korzystało ogó-
łem 38 uczniów.  Z dowożenia do
szkoły w nowym roku szkolnym
korzystać będzie 407 gimnazjali-
stów oraz 200 uczniów szkół pod-
stawowych.

Gmina Krotoszyn wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie
ze środków unijnych 3 projektów oświatowych, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozyskanie dofinansowania dla drugiego z projektów pozwo-
li na pokrycie kosztów organizacji dodatkowego oddziału w Przed-
szkolu nr 2 Biedronka. Zakwalifikowanie do dofinansowania
trzeciego z projektów pozwoli na pokrycie kosztów instalacji pro-
gramu komputerowego Vulcan uprawniającego system zarządza-
nia       placówkami oświatowymi.

Za pieniądze uzyskane w projekcie Śpiewająca Polska, ogło-
szonym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Gim. nr
2, SP w Biadkach i SP Kobiernie, zorganizowały cykl zajęć umu-
zykalniających. Zajęcia zwiększyły atrakcyjność oferty szkolnej
oraz wpłynęły pozytywnie na rozwój uzdolnień artystycznych
uczniów.

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi uzupełnił urzą-
dzenia monitorujące, natomiast Zespół Szkół nr 2 z OI, Zespół
Szkół w Chwaliszewie oraz ZS w Benicach przeprowadziły mon-
taż systemu monitorującego. Doposażenie przeprowadzono w
ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej Monitoring w szkole. W ten sposób wszystkie placówki
szkolne w naszej gminie liczące ponad 200 uczniów zostały wy-
posażone w urządzenia monitorujące. Pozwoli to na zwiększenie
kontrolę i bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

Pieni¹dze z zewn¹trz
23 lipca br. oddano w SP 4 do u¿ytku

nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sporto-
we o nawierzchni sztucznej. Koszt budowy
wyniós³ ok. 645 z³, na realizacjê inwestycji
gmina dosta³a 200 tys. z³ z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Kilkutysiêczna rzesza uczniów rozpocznie naukê w naszych szko³ach podstawowych i gimnazjach we wrzeœniu

Dum¹ krotoszyñskich szkó³ staj¹ siê nowoczesne boiska i przestronne sale
gimnastyczne
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Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2008/2009 oraz ocena stanu oœwiaty samorz¹dowej - skrót informacji przygotowanej na sesjê 28 sierpnia br.
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Wszyscy nauczycieli zatrudnieni na cały etat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
mają wymagane kwalifikacje zawodowe. Na ogólną liczbę zatrudnionych 9,5% to stażyści, 14,8%
kontraktowi, 64,9% mianowani i 10,8%  nauczyciele dyplomowani.

Zdecydowana większość nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach posiada wykształce-
nie wyższe magisterskie.

Tylko 0,8% z nich to stażyści, 19,9% to kontraktowi, natomiast 51,4% -  mianowani i 27,9%  nauczy-
ciele dyplomowani.

Jak wynika z prognoz przedstawionych przez dyrektorów placówek w nowym roku szkolnym do
postępowań kwalifikacyjnych na nauczycieli stażystów przystąpi 3 nauczycieli, na nauczycieli dy-
plomowanych - 34, natomiast do egzaminu na nauczyciela mianowanego - 25. Przejście na emery-
turę zadeklarowało 8 nauczycieli: 1 z przedszkola, 6 ze szkół podstawowych i 1 z gimnazjum.

Nowi dyrektorzy

Burmistrz Krotoszyna powierzył trzem osobom bez konkursu stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych. Są to: Zofia Walkowiak - dyr. Przedszkola nr 5, Sabina Rybakowska - dyr. Zespołu
Szkół w Benicach i Jerzy Rędzikowski - dyr. Szkoły Podstawowej nr 8. Kadencja na tych stanowi-
skach trwa od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Pracuj¹ w szko³ach i przedszkolach
W roku szkolnym 2008/2009 w przedszkolach i oddzia³ach przed-

szkolnych pracowaæ bêdzie ogó³em 83 nauczycieli, w tym 74 w pe³-
nym wymiarze czasu pracy. W przedszkolach z oddzia³ami integracyj-
nymi zatrudnieni s¹  nauczyciele wspomagaj¹cy, logopedzi i pedago-
dzy oraz rehabilitant i fizjoterapeuta.

W większości placówek

oświatowych przeprowadzone

zostały w ostatnim czasie bie-

żące prace modernizacyjne i

remontowe. 19 630 zł wydano

na remonty w przedszkolach.

Złożyło się to na prace w

Przedszkolu nr 6 i bożacińskim

oddziale Przedszkola nr 7.

W pierwszym z nich prze-

prowadzono remont gabinetu

rehabilitacyjnego i zamonto-

wano nowe okna i drzwi, ra-

zem za kwotę 13 677 zł. W dru-

gim zainstalowano c.o., wyre-

montowano dach, rynny i za-

montowano daszek, co koszto-

wało 5 953 zł.

Mniejsze i większe prace

remontowe przeprowadzono także w większości szkół. W SP 1 wyremon-

towano trzy sale lekcyjne i naprawiono piec c.o. Koszt robót wyniósł 22 502

zł. W SP 3 wydano 7 885 zł na odnowienie okien w sali gimnastycznej i na

klatce schodowej. W SP przeprowadzono remont sali gimnastycznej i bo-

iska, wzmocnienie ławy fundamentowej, remont w gabinecie dentystycz-

nym, wydając na to 24 686 zł. W SP 7 pomalowano i odremontowano po-

mieszczenia administracyjne, wymieniono instalację elektryczną za 42 982

zł. Roboty przeprowadzone w SP 8 kosztowały 49 665 zł i objęły malowa-

nie i remont świetlicy szkolnej i  remont daszków nad wejściem do budyn-

ku.  Remont biblioteki szkolnej i przebudowa instalacji elektrycznej to pra-

ce wykonane w SP Benice za 12 077 zł. 46 223 zł kosztował remont dachu

w SP Chwaliszew. Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Gorzupia to

koszt 464 zł. Szkoła w Lutogniewie zyskała nowe okna, co kosztowało 7 153

zł, a w szkole w Orpiszewie potrzebne było naprawienie ogrodzenia, za co

zapłacono 206 zł. Razem na remonty i modernizacje w budynkach szkol-

nych wydano 213 843 zł.

Prowadzone są również prace remontowe w oddziale przedszkolnym

w Wielowsi. Zakres robót ma na celu dostosowanie lokalu do standardów

placówki oświatowej.

Remonty w gimnazjach kosztowały 101 399 zł. Za remont instalacji

elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w Gim.1 trzeba było zapłacić 32 332

zł, natomiast za remont instalacji elektrycznej  i remont części sanitaria-

tów w Gim.2 – 62 259 zł. W Gim. 4 wzmocniono siatkę ogrodzeniową - za 3

308 zł. 3 500 zł wydano na remont i malowanie w Gim. 5.

Remonty i naprawy

Pomoc dla uczniów
W roku szkolnym 2008/2009 około 50 sześciolatków oraz 220 dzieci

rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej obję-

tych zostanie pomocą rządowego programu Wyprawka szkolna.

Podobnie jak w ubiegłym roku wysokość dofinansowania na zakup

podręczników ma być zróżnicowana: dla uczniów rozpoczynających

roczne przygotowanie przedszkolne wyniesie 70 zł, dla uczniów klasy

I - 130 zł, dla uczniów klasy II - 150 zł oraz dla uczniów klasy III - 170

zł.

W 2005 r  wprowadzono w kraju ustawową pomoc materialną

dla uczniów. Ma ona charakter socjalny - dla rodzin w trudnej sytu-

acji materialnej, albo motywacyjny.

Ze względu na niewielką kwotę dotacji celowej otrzymanej w 2005 r.

na realizację tego zadania, przyznano tylko 1005 stypendiów na 2167

wniosków. W kolejnym roku stypendium otrzymało 649 uczniów -

wpłynęły 683 wnioski, natomiast w 2007 roku na 593 złożone wnio-

ski pomoc otrzymało 547 uczniów.

Stypendia motywacyjne to stypendia za wyniki w nauce lub za osią-

gnięcia sportowe. Może je otrzymać uczeń szkoły podstawowej, po-

cząwszy od klasy czwartej, oraz uczeń gimnazjum. Finansuje je sa-

morząd, a przydziela dyrektor szkoły w porozumieniu ze szkolną

komisją stypendialną. Burmistrz Krotoszyna przeznaczył na stypen-

dia motywacyjne w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 47 800 zł,

w roku 2006  - 50 tys. zł, a w roku 2007r.- 53 tys. zł. W budżecie na

2008 rok na stypendia przeznaczono kwotę podobną do ubiegłorocz-

nej.

W br. gmina przystąpiła do programu Uczeń na wsi - pomoc w

zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-

kujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Dzięki

otrzymanym pieniądzom na drugi semestr roku szkolnego 2007/2008

dzieci i młodzież mogły zakupić materiały edukacyjne, uczestniczyć

w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych i uzyskać dostęp do

Internetu.

Zdecydowana wiêkszoœæ naszych nauczycieli posiada pe³ne kwalifikacje
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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.)

Oferowane przez Ośrodek formy doskonalenia umożliwiają

nauczycielom uczestnictwo w szkoleniach z zakresu wychowa-

nia przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, oligofrenope-

dagogiki, języka polskiego, historii, języków obcych, matematy-

ki, biologii z przyrodą, wychowania fizycznego i przedmiotów za-

wodowych.

Ośrodek jest także organizatorem konferencji  szkoleniowych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się konferencja o wy-

korzystaniu przerw międzylekcyjnych dla podniesienia spraw-

ności ruchowej uczniów. Zainteresowanie wzbudziły też szkole-

nia na temat systemu prawa wewnątrzszkolnego czy awansu za-

wodowego nauczycieli. Nie bez znaczenia dla  podniesienie jako-

ści edukacji  pozostaje również uczestnictwo dwóch SP 4 i Gim. 4

w Krotoszynie w projekcie koordynowanym przez Polsko-Ame-

rykańską Fundację Wolności Lepiej uczyć i oceniać w szkole

samorządowej, do którego w nowym roku szkolnym przystąpią

jeszcze dwie  szkoły - SP 7 i Gim. 1.

Doskonalenie
nauczycieli

Krotoszyñscy nauczyciele w swej pracy
mog¹ liczyæ na wsparcie powo³anego
uchwa³¹ Rady Miejskiej w 2007 roku Samo-
rz¹dowego Oœrodka Doskonalenia Zawodowe-
go Nauczycieli w Krotoszynie.

Ciekawie przygotowane konferencje przyci¹gaj¹ wielu nauczycieli

Na terenie naszej gminy mieszka
1 556 dzieci urodzonych w latach
2002-2005.
W przedszkolach funkcjonuj¹cych na
terenie przygotowano na nowy rok
szkolny 695 miejsc. W pierwszej ko-
lejnoœci przyjmowano szeœciolatki,
czyli dzieci urodzone w roku 2002,
które podlegaj¹ przygotowaniu do na-
uki szkolnej. Poniewa¿ do wszystkich
grup wiekowych zg³oszonych zosta-
³o 783 dzieci, komisje kwalifikacyjne
odmówi³y przyjêcia 88 z nich. Odwo-
³anie do burmistrza Krotoszyna z³o-
¿yli rodzice szesnaœciorga pociech.

Ze wzglêdu na zasadnoœæ odwo-
³añ oraz dzieci 6-letnie, których ro-
dzice nie dope³nili formalnoœci zwi¹-
zanych z terminowym zg³oszeniem
do placówki wychowania przedszkol-
nego, burmistrz Krotoszyna wyrazi³
zgodê na utworzenie dodatkowego
oddzia³u w Biedronce. Po tych zmia-
nach do przedszkoli na terenie mia-
sta przyjêto ³¹cznie 738 dzieci (18 do
oddzia³u w Bo¿acinie podlegaj¹cemu
organizacyjnie Maciusiowi). 20 z nich
to dzieci niepe³nosprawne: 8 uczêsz-
cza do Kubusia i 12 do Maciusia. Od
1 wrzeœnia w przedszkolu Kubuœ pro-
wadzone s¹ zajêcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dla 4 dzieci niepe³-
nosprawnych.
Oprócz tego przedszkole S³oneczko,
prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr œw. El¿biety i dotowane z bu-
d¿etu gminy, objê³o opiek¹ 50 dzieci.
16 oddzia³ów czynnych jest od oœmiu
do dziesiêciu godzin dziennie, 9 - od
szeœciu do siedmiu godzin, pozosta-
³ych 6 funkcjonuje przez piêæ godzin.
D³ugi pobyt dzieci w placówkach po-
woduje, ¿e wyraŸnie uleg³a zwiêksze-
niu liczba dzieci korzystaj¹cych z
trzech posi³ków dziennie.

Zwiêkszy³o siê tak¿e zatrudnienie
pracowników obs³ugi o 1,5 etatu:
0,25 etatu w P. 1, etat w P. 2 i 0,25
etatu w P. 3. W przedszkolach zatrud-
nionych jest obecnie 63 pracowników
pedagogicznych, w tym 58 w pe³nym
wymiarze czasu pracy. Na stanowi-
skach niepedagogicznych pracuje 61
w wymiarze  58,4 etatu.

Przedszkola zapewniaj¹ dzieciom
opiekê równie¿ podczas wakacji. W
lipcu roku 2009 dy¿urowaæ bêdzie
przedszkole Miœ Uszatek, w sierpniu
- Biedronka.

Do oddzia³ów przedszkolnych
przy szko³ach podstawowych od
wrzeœnia 2008 r. uczêszcza 313 dzie-
ci, w tym 71 w mieœcie i 242 na wsi.
Oddzia³y czynne s¹ 5 godzin dzien-
nie, dzieci maj¹ zapewniony w nich
ciep³y napój.

Zatrudnienie w oddzia³ach przed-
szkolnych nie uleg³o zmianie od roku
ubieg³ego i wynosi: 16 etatów peda-
gogicznych, 16 godzin dla nauczycieli
katechetów i 5,5 etatu dla pracowni-
ków obs³ugi.

£¹cznie w przedszkolach i oddzia-
³ach przedszkolnych mamy od 1
wrzeœnia 1 101 przedszkolaków, co
stanowi 70,7% dzieci w wieku  przed-
szkolnym (w mieœcie 74,0%, na wsi
61,9%).

Id¹ do przedszkola
Wychowaniem przedszkolnym objête s¹ dzieci w wieku od 3 do 6

lat, w uzasadnionych wypadkach mo¿liwe jest rozszerzenie tych
granic - od 2,5 do 10 lat.

* liczba miejsc uwzglêdnia budynek na os. Korczaka - 110, i budynek ¯³obka
Miejskiego na os. Sikorskiego - 70 miejsc.
** pozytywnie rozpatrzone przez burmistrza.
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Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2008/2009 oraz ocena stanu oœwiaty samorz¹dowej - skrót informacji przygotowanej na sesjê 28 sierpnia br.
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Komentarze internautów na
stronie festiwalu, w ksiêdze
goœci.

Asiek: Folk œwietny! Rok temu by³o
super, ale tegoroczny przeszed³
sam siebie!! Mam nadzieje, ¿e za
rok bêdzie tak samo albo jeszcze
lepiej! Pozdrawiam gor¹co wszyst-
kich przyby³ych i do zobaczenia za
rok :).

Natka: Folk w tym roku by³ napraw-
dê dobry - klimatyczny i œwietny
muzycznie... Pozdrawiam wszyst-

Za nami Folk Festival

kich woodstockowiczów :D(...).

Ewa: Hmm... Mnie siê podoba³o i
na Woodstocku, i w Jarocinie, i w
Krotoszynie... Trzeba dodaæ, ¿e
wielkim plusem dla Krotoszyna jest
to, ¿e nie trzeba p³aciæ za wejœciów-
kê! ;D - oby tak dalej.

Asiula: (...) Wood ma równie¿ je-
dyny w swoim rodzaju klimat. Do-
brze te¿ bawi³am siê na festiwalu
w Jarocinie, jednak Krotoszyn zy-
skuje u mnie miejsce nr 1 i z³oty
medal :D.

Najdalej  poszybował beret

rzucony przez Józefa Morgie-

la. Zawodnik osiągnął wynik

38,70m. Tym samym pan Józef,

ubiegłoroczny mistrz, pobił swój

poprzedni rekord, który wynosił

27,73m. Drugie miejsce zajął

Grzegorz Majchszak z wynikiem

34,89m, trzecie Dariusz Kose-

dowski 34,78m, czwarte Roman

Wosiek - 28,67m.

Kolejne miejsca: Marcin Sta-

niek - 27,90m, Adam Olszewski -

27,47m, Teodor Stolarek -

27,39m, Jan Pautrzak - 26,68m,

Dariusz Ludwiczak - 26,58m,

Lech Witek - 26,23m.

Najmłodszą uczestniczką zawo-

dów była 6-letnia Zuzanna Wi-

śniewska, która rzuciła beretem

na odległość 9,50m.             (mm)

Beret na stadionie
W sobotê 9

sierpnia na kroto-
szyñskim stadionie 
odby³y siê  XIII
Mistrzostwa Œwiata
w Rzucie Beretem.

Józef Morgiel w mistrzowskim rzucie

Sprzeda¿

nieruchomoœci

Przetargi og³oszone przez

Burmistrza Krotoszyna

Ka¿dy: I ustny nieograniczony

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej w Krotoszynie przy ul. Osadniczej,
pow. 329 m2. Teren jest przeznaczo-
ny pod zabudowê przemys³ow¹. Cena
wywo³awcza wynosi 100 tys., p³atne
do 5 wrzeœnia wadium - 10 tys. z³.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej w Krotoszynie przy ulicy Farnej 6a,
pow. 229 m2. Jest to teren us³ug i
mieszkalnictwa. Cena wywo³awcza
wynosi 300 tys., wadium p³atne do 5
wrzeœnia 30 tys. z³.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej po³o¿onej w Krotoszynie przy ul.
Klemczaka, pow. 4 134 m2. Teren
przeznaczony jest na dzia³alnoœæ pro-
dukcyjn¹, magazyny, warsztaty, biu-
ra. Cena wywo³awcza wynosi 995 tys.,
p³atne do 5 wrzeœnia wadium - 50 tys.
z³.  Ww. przetargi odbêd¹ siê 11 wrze-
œnia w Urzêdzie Miejskim .

Sprzeda¿ oœmiu nieruchomoœci grun-
towych przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe po³o¿onych w
Krotoszynie przy ulicy Widokowej,
Dobrej oraz Zgodnej. Cena wywo³aw-
cza nieruchomoœci wynosi od 28,75
tys. do 64,125 tys. z³, wadium p³atne
do 12 wrzeœnia - 4 tys. z³. Przetarg
odbêdzie siê 17 wrzeœnia w Urzêdzie
Miejskim.

... uruchamia w naszym

mieście w roku akademickim

2008/2009 Zamiejscowy Ośro-

dek Dydaktyczny, z siedzibą

w Gimnazjum nr 2 przy ul.

Zdunowskiej 83. W Ośrodku

prowadzone będzie naucza-

nie na kierunkach: zarządza-

nie – studia licencjackie 3-let-

nie, i informatyka – studia in-

żynierskie 3,5-letnie. Oba kie-

runki mają formę studiów za-

ocznych. W latach następ-

nych planowane jest  urucho-

mienie studiów stacjonar-

nych.

Wymagane dokumenty:

wypełniony kwestionariusz

osobowy, do pobrania w punk-

cie rekrutacyjnym w Ośrodku;

świadectwo maturalne w ory-

ginale; kserokopia świadec-

twa ukończenia szkoły śred-

niej; 4 zdjęcia w formacie le-

gitymacyjnym; aktualne za-

świadczenie lekarskie o bra-

ku przeciwwskazań do stu-

diowania; kserokopia dowodu

osobistego, obu stron; ksero-

Studiuj blisko domu!
Spo³eczna Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczo-

œci i Zarz¹dzania w £odzi we wspó³pracy z
burmistrzem Krotoszyna...

kopia książeczki wojskowej

(str. 2-3, 6-7) oraz książeczka

do wglądu - dotyczy męż-

czyzn; kserokopia dowodu

wpłaty wpisowego.

Dokumenty należy skła-

dać w Zamiejscowym Ośrod-

ku Dydaktycznym w Kroto-

szynie od poniedziałku do

piątku w godz. od 10.00 do

14.00.

Kryterium przyjęcia jest uzy-

skanie odpowiedniej średniej

ocen w ostatniej klasie szko-

ły średniej oraz kolejność

zgłoszeń. W przypadku małej

liczby zgłoszeń do Ośrodka w

Krotoszynie kandydaci mają

gwarantowaną możliwość

podjęcia studiów w Ośrodku

Zamiejscowym w Ostrowie

Wlkp.

Uczelnia zajmuje czołowe

miejsca we wszystkich presti-

żowych rankingach krajowych

- www.swspiz.pl,

www.swspiz.ostrowwlkp.pl

(zod)

fo
t.

 B
a
rt

o
s
z
 B

le
c
h
a

fo
t.

 R
o
m

a
n
 W

o
s
ie

k


