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Wspaniałą zabawę przygo-
towali przedszkolakom organi-
zatorzy Quizu Przedszkolaka
przeprowadzonego 28 kwietnia
w kinie Przedwiośnie. Do
udziału w nim zaproszono naj-
starsze dzieci z przedszkoli i z
oddziałów przyszkolnych. Trzy-
osobowe zespoły reprezentują-
ce placówki zajęły miejsca przy
stoliczkach na scenie, na wi-
downi zaś zasiedli ich koledzy i
koleżanki. Drużyny dostały sze-
reg zadań, w których musiały
wykazać się umiejętnością czy-
tania, liczenia oraz podstawową
wiedzą z różnych dziedzin, np.
z ogrodnictwa. Widownia dopin-
gowała swoich reprezentantów,
klaszcząc lub śpiewając wspól-
nie popularne piosenki. Przy
podsumowaniu wyników oka-
zało się, że wszystkie drużyny

W piątek 17 kwietnia o godz.
12.00 odbyło się patriotyczne
spotkanie pod krzyżem Katyń-
skim na krotoszyńskim cmenta-
rzu.

Spotkanie miało związek z 
69. rocznicą zbrodni katyńskiej.
O tym, co się wydarzyło w Katy-

zdobyły po dziesięć punktów.
Uczestnikom gratulacje z powo-
du tak wyrównanych umiejętno-
ści złożyły przewodnicząca
Rady Miejskiej Zofia Jamka,
zastępca naczelnika wydziału

oświaty Małgorzata Mielcarek,
dyrektor miejskiej biblioteki
Ewa Bukowka oraz Danuta Ha-
dryan, dyrektorka Maciusia,
przedszkola organizującego tę
imprezę.                                 (eliz)

Rocznica pod krzy¿em

niu, przypomniał historyk Anto-
ni Korsak. Apel poległych wygło-
sił dr Edward Jokiel, również hi-
storyk. Władze samorządowe,
delegacje organizacji politycz-
nych i kombatanckich i młodzie-
ży szkolnej złożyli wiązanki
kwiatów.                                (eliz)

Przedszkolaki wygra³y
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W sobotnie przedpo³udnie (25
kwietnia) na krotoszyñskim
Rynku odby³ siê VI Miêdzyre-
gionalny Zlot Sympatyków Sa-
mochodów Marki Opel. 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   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

7 maja w WDK w Orpiszewie (ul. Kroto-
szyñska) IV Powiatowy Turniej Taneczny
„Roztañczony Orpiszew” dla dzieci i m³o-
dzie¿y

8 maja przypada 64. rocznica zwyciêstwa
nad faszyzmem. O godz. 12.00 kwiaty pod
pomnikiem Wolnoœci  na placu Jana Paw-
³a II oraz pod pomnikiem 6 Pu³ku Artyle-
rii Lekkiej przy ul. Piastowskiej z³o¿¹ de-
legacje samorz¹dowców, organizacji po-
litycznych i kombatanckich oraz m³odzie¿
szkolna.

8 maja o godz. 18.00 w Galerii Refektarz
odbêdzie siê wernisa¿ malarstwa Paw³a
Daciuka.

9 maja burmistrz Julian Jokœ zaprasza na
Ogólnopolski Bieg Wiosny zorganizowa-
ny w ramach akcji Polska Biega. Wiêcej
czyt. s 3.

13 maja o godz. 16.00 w sali reprezenta-
cyjnej krotoszyñskiego Ratusza odbêdzie
siê uroczysta sesja Rady Miejskiej z oka-
zji 20-lecia wspó³pracy Brummen i Kro-
toszyna.

Od 18 maja do 15 sierpnia w krotoszyñ-
skim Muzeum Regionalnym czynna jest
wystawa „Wspó³czesna rzeŸba ludowa
Ziemi Krotoszyñskiej”. Od 29 do 30
czerwca w na parterze muzeum prezen-
towane bêd¹ widoki Krotoszyna na pocz-
tówkach z XIX/XX wieku oraz na wspó³-
czesnych fotografiach.

Tegoroczne Dni Krotoszyna odbêd¹ siê w
dniach od 29 do 31 maja na B³oniu.
Gwiazd¹ koncertów bêdzie zespó³ Bajm,
pos³uchamy tak¿e œpiewu gospel, lokal-
nego folkloru i muzycznych prezentacji
m³odych. Organizatorzy przewidzieli rów-
nie¿ program rozrywkowy dla najm³od-
szych mieszkañców.

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza na
6 Ogólnopolski Festiwal Kultur Chrzeœci-
jañskich „Pozytywne Wibracje”. Festiwal
odbêdzie siê w dniach od 19 do 21 czerw-
ca na placu przy Muzeum.

Mój dzielnicowy
- Praca dzielnicowego polega g³ównie na
rozmowie, szukaniu rozwi¹zañ, wyjœcia z
trudnej sytuacji - mówi aspirant Norbert
Jankowski. - Dzielnicowy jest po to, ¿eby
pomagaæ, a nie karaæ.

Dzielnicowy
asp. Norbert Jankowski
wiek 35 lat
hobby: sport, filmy przyrodnicze
Dzielnica nr 6 obejmuje ulice: al.
Powstañców Wielkopolskich,
Chwaliszewska, Domki Farne,
Do¿ynkowa, Farna, Go³êbia, Grze-
gorzewska, G³owackiego, Go-
rzupska, Kaliska, Kaszarska,
Kwiatowa, Kamienna, Liliowa,
Ludowa, Makowa, Modra,
Ostrowska, Promenada, Piekar-
ska, Polna, Pszenna, plac Szkol-
ny, Piaskowa, Robotnicza, Rolni-
cza, Stawna, Szkolna, Sosnowa,
Sulmierzycka, Sportowa, Spar-
tañska, œw. Antoniego, Witosa,
Wrzosowa, Zmys³owska, ̄ niwna.
Kontakt z dzielnicowym - tel. 062

725-52-41, w komendzie - pokój
nr 113
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Swoją przygodę z policją
pan Norbert zaczął w 1997
roku w Warszawie. Tam w od-
działach prewencji Komendy
Stołecznej Policji odbywał za-
stępczą służbę wojskową. Po
półtorarocznym pobycie w
stolicy udało mu się prze-
nieść do Krotoszyna. Przez
dwa miesiące pracował w
ogniwie patrolowo-interwen-
cyjnym, potem trafił do dziel-
nicówki, pod opiekę oddano
mu dzielnicę nr 6.

„Szóstkę” ocenia dzielni-
cowy jako rewir  spokojny, ale
jak w każdej dzielnicy pracy
nie brakuje. Trochę jest tak,
że dzielnicowy staje się czło-
wiekiem do wszystkiego. Je-
żeli jest taka potrzeba jedzie
także na interwencję.

Coraz częściej na komen-
dę zgłaszają się ludzie ze
sprawami, które nie wyma-
gają pomocy policji. Niektó-
rzy, pełni żalu i pretensji,
chcą się po prostu wygadać,
inni załatwić drobny pro-
blem, np. sąsiedzki. Czasem
wystarcza sama obecność po-
licjanta, żeby pojawiła się
wola rozmowy i obie strony
szybko się dogadują.

 - Kiedy udaje się pomóc
rodzinie, w której dzieje się
naprawdę źle, to uważam, że
jest to sukces. To cieszy naj-
bardziej - mówi.

Pan Norbert opowiada, że
miał przypadek rodziny, w
której często dochodziło do
awantur domowych, była
przemoc, głównie znęcanie
się psychiczne. Rozmowy, in-
terwencje, wypełnienie „Nie-
bieskiej Karty” nie przynosi-
ło oczekiwanego efektu. Do-
szło do wszczęcia postępowa-
nia, mężczyzna stanął przed
sądem, został skazany. W
więzieniu spędził 3 lata.

- Kara więzienia podzia-
łała na tego pana bardzo sku-
tecznie - mówi dzielnicowy. -
Do dzisiaj mam kontakt z tą
rodziną. Od czasu opuszcze-
nia więziennych murów, jak
ręką odjął, skończyła się
przemoc i awantury.

Problem przemocy w ro-
dzinie często łączy się z pro-
blemem alkoholowym. Zaj-
mując się rodzinami w takiej
sytuacji, pan Norbert jest w
kontakcie z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej i z kura-
torami sądowymi.

Jakie są problemy dzielni-
cy nr 6? Dzielnicowy miał
sporo kłopotów na al. Po-
wstańców Wielkopolskich.
Pojawiały się zgłoszenia o
drobnych kradzieżach, zda-
rzały akty wandalizmu i po-

bicia. Przyczyną kłopotów
byli klienci jednego z lokali,
którzy nie zawsze mieli ocho-
tę grzecznie wracać do domu.
Pan Norbert często zagląda w
miejsca, gdzie w wiosenne i
letnie wieczory przesiadują
młodociani wielbiciele piwa.
Takimi rejonami są place za-
baw i Promenada. W ostat-
nim czasie jest tam dość spo-
kojnie, a policja nie odnoto-
wuje żadnych niepokojących
zdarzeń.

Aspirant Jankowski nie
wyobraża sobie siebie w innej
pracy. - Przez te wszystkie
lata zdążyłem poznać ludzi w
dzielnicy, dobrze mi się tu
pracuje - mówi. Narzeka jedy-
nie, jak większość dzielnico-
wych zresztą, na braki w
sprzęcie komputerowym.
Poza tym uważa, że przyda-
łoby się pomieszczenie, gdzie
można spokojnie porozma-
wiać z petentem. Biura dziel-
nicowych nie bardzo się do
tego nadają, bo są małe, a w
każdym z nich pracuje trzech
funkcjonariuszy. Pan Norbert
zdaje sobie jednak sprawę, że
póki co o pomieszczeniu dla
petentów można pomarzyć.

(mm)

28 kwietnia w Gimnazjum nr 2
odby³ siê Powiatowy Konkurs Ortogra-
ficzny „Król Ortografii”. Rywalizacja
przebiega³a w trzech kategoriach wie-
kowych: szko³y podstawowe, gimna-
zja i szko³y ponadgimnazjalne. Poni-
¿ej podajemy nazwiska zwyciêzców.

Szko³y ponadgimnazjalne
1. Dominika Jokiel z ZSP nr 2 w Kro-
toszynie
2. Judyta Kotecka  z ZSP nr 2 w Kro-
toszynie
3. Katarzyna Jakubiak z I Liceum w
KoŸminie Wlkp
Komisja konkursowa tej kategorii: Lu-
cyna Ziêba, Maria Sobczyk, Alicja
Kryszkiewicz-Œwist.

Gimnazja
1. Józefina Kowalczyk z Gim. nr 2 w
Krotoszynie
2. Aleksandra Fila z Gim. nr 2 w Kro-
toszynie

3. Natalia Drygas z Gim. nr 3 w Kroto-
szynie
Komisja konkursowa tej kategorii: Ma-
ciej Szymañski, Katarzyna Tomczyk,
Hanna Poniatowska.

Szko³y podstawowe
1.Adrianna Pañczak z SP w Borzêci-
nach
2.Krystian Wójcik z SP w Kobylinie
3.Aleksander Fiuk z SP nr 4 w Kroto-
szynie
Komisja konkursowa tej kategorii: Bar-
bara Witek, Janina Klimek, Justyna Ja-
skulska.

Nagrody dla laureatów ufundowa³
Urz¹d Miejski w Krotoszynie, a s³odki
poczêstunek dla uczestników - lokal-
ny tygodnik „Rzecz Krotoszyñska”. Or-
ganizatorami konkursu byli Samorz¹-
dowy Oœrodek Doskonalenia nauczy-
cieli w Krotoszynie i „Rzecz Krotoszyñ-
ska”.                                            (sodn)

Od  15 do  17 kwietnia grupa
uczniów ZSP nr 3 wyjecha³a na wy-
cieczkê do Trójmiasta. Wyjazd by³ na-
grod¹ dla osób, które w szczególny
sposób wyró¿niaj¹ siê w pracy na
rzecz szko³y - g³ównie uczniowie z Ko³a
Gastronomicznego (opiekun p. Mario-
la Kaczmarek ) i Ko³a Zet-Art (opiekun
p. Emilia Patalas–Poœlednicka).

Pierwszego dnia m³odzie¿ zwiedzi-
³a Westerplatte i  gdañsk¹ starówkê.
Dzieñ drugi rozpocz¹³ siê wizyt¹ na Tar-
gach Gastroekspo 2009. W koszulkach
z herbem Krotoszyna uczniowie pro-
mowali gminê, rozdaj¹c foldery oraz
gad¿ety podarowane przez Urz¹d Miej-

ski w Krotoszynie. W trakcie wizyty na
targach nawi¹zano ciekawe kontakty,
które byæ mo¿e zaowocuj¹ wspó³prac¹
w przysz³oœci.

Tego samego dnia udali siê do
Sopotu i zwiedzali Grand Hotel, spa-
cerowali po molo i wybrze¿u. Piêkna
pogoda zachêci³a niektórych do k¹pieli
w morzu. Ostatniego dnia grupa zwie-
dzi³a Malbork ze wspania³ym zamkiem
krzy¿ackim.                                 (emil)

Uczestnicy wycieczki dziêkuj¹ Dyrek-
cji, Radzie Rodziców ZSP nr 3 i Bur-
mistrzowi Krotoszyna za wsparcie fi-
nansowe wyprawy.

Królowe ortografii

Promowali gminê
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Zwyciêzcom nagrody wrêcza³y Mariola KaŸmierczak, szefowa SODN  oraz
Ma³gorzata Mielcarek, z-ca naczelnika Wydzia³u Oœwiaty UM w Krotoszynie

28 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Krotoszynie odby³ siê Kon-
kurs Informatyczny „Szkolny Bajt”, w
którym bra³y udzia³ dwuosobowe dru-
¿yny uczniów klas szóstych z siedmiu
szkó³ Miasta i Gminy Krotoszyn.
W rywalizacji zwyciê¿yli Weronika Po-

Zmagania informatyków
litowicz i Tomasz Krakowski z SP nr 1
(ZS nr 3 w Krotoszynie). Drugie miej-
sce zajêli Katarzyna Patryniak i £ukasz
Wojciechowski z SP nr 8, a trzecie –
Adam M³ynarz i Adrian Marsza³ek z SP
w Biadkach.

(edy)
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Na rynku stanął namiot or-
ganizatora akcji - Stowarzysze-
nia Centrum Wolontariatu Zie-
mi Krotoszyńskiej, gdzie miesz-
kańcy za symboliczną złotów-
kę mogli spróbować pysznych
placków ziemniaczanych, na-
pić się kawy i herbaty. Dla naj-
młodszych były baloniki i sło-
dycze.

Wolontariusze prowadzili
zbiórkę pieniędzy również na

Impreza służy popularyza-
cji biegów jako jednej z po-
wszechnie dostępnej form
aktywnego wypoczynku.
Biegać w swoim tempie
może prawie każdy. Nie
liczy się czas, ważny
jest zdrowy ruch na
świeżym powietrzu.
Dlatego w biegu
startujemy bez
ograniczeń wiekowych - dzieci
w towarzystwie rodziców lub
opiekunów. Organizatorem bie-
gu jest burmistrz Krotoszyna,
współorganizatorami KS Kro-
tosz i CSiR. Organizator zapew-
nia opiekę medyczną podczas
biegu i na mecie. Patronat me-

Uczestnicy biegu mają do  pokonania 3,5 km trasę. Pobiegną z
Rynku ul. Zdunowską, w lewo ul. Klonowicza, w lewo ul. Staszica,
w lewo ul. Bolewskiego, w lewo ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp., w
prawo ul. Kościuszki, prosto przez wschodnią stronę Rynku w uli-
cę Koźmińską, w lewo ul. Słodową, w lewo ul. Floriańską, w lewo
ul. Rynkową do Rynku.

Z rąk pani kurator ucznio-
wie odebrali zaświadczenia
laureata wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego, otrzy-
mali też nagrody książkowe. W
gronie zaproszonych na uro-
czystość znaleźli się również
krotoszyńscy gimnazjaliści ze
swymi opiekunami - nauczy-
cielami:
- laureat konkursu fizycznego
Łukasz Pietrasik z Gimnazjum
nr 1 (ZS nr 3) z nauczycielką
Iwoną Krzekotowską,
- laureat konkursów: chemicz-
nego i fizycznego Artur Szla-
chetka, Gimnazjum nr 3 (ZS nr

Została już zawarta umo-
wa na zakup mikroprocesorów
– chipów. Razem z nimi będą
zakupione czytniki dla schro-
niska dla zwierząt i patroli
Staży Miejskiej, umożliwiające
identyfikację właściciela psa.
Już w pierwszej dekadzie maja
zostaną podpisane umowy z
lekarzami weterynarii, którzy
będą wszczepiać czworono-
gom mikroprocesory. Umiesz-
czane w szyi po lewej stronie
urządzenia pozwolą na indy-
widualizację psa oraz ustale-
nie danych osobowych jego
właściciela.

W najbliższym czasie na
stronie internetowej Krotoszyna
www.krotoszyn.pl zostaną opu-
blikowane adresy gabinetów

W sobotnie przedpołudnie
(25 kwietnia) na krotoszyńskim
Rynku odbył się VI Międzyregio-
nalny Zlot Sympatyków Samo-
chodów Marki Opel.

Miłośnicy motoryzacji mogli
oglądać zaparkowane przed ra-
tuszem ople i zagłosować na naj-
ładniejsze ich zdaniem auto.
Przed południem zwycięzca kon-
kursu - Dawid Nijaki z Leszna,
właściciel srebrnego opla vectry
GTS  odebrał puchar z rąk Ry-
szarda Czuszke, wiceburmistrza
Krotoszyna. Puchar przyznano
również właścicielowi najstar-
szego samochodu - Łukaszowi
Ziajce z Krotoszyna, który na
zlot przyjechał oplem mantą z
1979 r. Nagrodę otrzymał także
najstarszy uczestnik zlotu - Hen-
ryk Pługowski z Krotoszyna po-
siadacz opla astry.

Pozostała część imprezy od-
bywała się na placu targowym.
Uczestnicy zlotu mieli możli-
wość sprawdzenia swoich samo-
chodów biorąc udział w różnych
konkurencjach sprawnościo-
wych.                                       (mm)

Pola Nadziei
19 kwietnia (niedziela) po raz trzeci w Kroto-
szynie prowadzona by³a zbiórka pieniêdzy w
ramach akcji Pola Nadziei.

sąsiadujących z rynkiem uli-
cach. Darczyńcy wspierający
kwestę otrzymywali w podzię-
kowaniu żonkile.

Pieniądze zebrane podczas
tegorocznej akcji przeznaczone
zostaną na zakup specjalistycz-
nego szpitalnego łóżka wielo-
funkcyjnego dla chorych w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym i Zakładzie Opieki Palia-
tywnej.                                   (mm)
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Czipujemy psy
W po³owie bie¿¹cego miesi¹ca rusza akcja
elektronicznej identyfikacji psów w naszej
gminie. Do 14 grudnia pies, którego w³aœciciel
jest zameldowany na terenie miasta i gminy
Krotoszyn, mo¿e mieæ bezp³atnie wszczepiony
specjalny czip.  Znakowanie i wprowadzanie
danych do bazy jest bardzo pomocne w odnaj-
dywaniu zagubionych pupili.

weterynaryjnych (wraz z nume-
rami telefonów i godzinami przy-
jęć), w których będzie świadczo-
na usługa.

Termin wizyty będzie moż-
na uzgodnić telefonicznie. Do
wybranej lecznicy posiadacze
psów powinni się zgłaszać z
dowodem tożsamości oraz do-
kumentem zwierzęcia, me-
tryką, ewentualnie rodowodem
lub aktualną książeczką szcze-
pień. Właściciele psów mają-
cych już chipy proszeni są tak-
że o zgłaszanie się, aby moż-
na było wprowadzić (bezpłat-
nie) dane o ich czworonogu do
bazy danych systemu INDE-
XEL.

W 2009 roku całkowity
koszt czipowania ponosi gmi-
na.             Wioleta Zielichowska

Biegnij z nami
Burmistrz Krotoszyna zaprasza 9 maja wszyst-
kich mieszkañców na Ogólnopolski Bieg Wio-
sny.

dialny nad biegiem sprawuje
Gazeta Wyborcza, TVP - Sport

i Polskie Radio Jedynka.
Bieg odbędzie się 9 maja
o godz. 16.00, start i meta

- Rynek; biuro zawo-
dów czynne od godz.

14.00.  Na biegaczy
czeka trasa o dłu-
gości 3,5 km, z na-
wierzchnią asfal-

tową. Nie ma limitu czasowego.
Każdy uczestnik, który ukończy
bieg, otrzyma pamiątkowy me-
dal. Spośród wszystkich osób,
które ukończą bieg, zostaną roz-
losowane cenne nagrody rzeczo-
we.

(eliz)

Gimnazjalni laureaci
15 kwietnia w sali koncertowej Poznañskiej
Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej odby³o
siê spotkanie gimnazjalistów - laureatów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych z
El¿biet¹ Walkowiak, wielkopolskim kurato-
rem oœwiaty.

1 z Oddziałami Integracyjny-
mi) z nauczycielkami Alek-
sandrą Knychałą  i Magdaleną
Lindner,
- laureat konkursu matema-
tycznego Adam Szulc, Gimna-
zjum nr 4 z nauczycielką Elż-
bietą Pierszałą
- laureatka konkursu geogra-
ficznego Dominika Jasik wraz
z nauczycielem Radosławem
Szymanowskim

Spotkanie uświetnił kon-
cert muzyki poważnej w wyko-
naniu uczniów Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej w Po-
znaniu.                                        (ok)
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Zlot opli

Przetarg na modernizację
oświetlenia ulicznego na tere-
nie miasta Krotoszyna wygrał
Zakład Instalatorstwo Elek-
tryczne Tadeusza Domina z
Cielczy. Zakres robót obejmie
zagęszczenie i wymianę punk-
tów oświetleniowych  na uli-
cach: Jabłoniowej, Czereśnio-
wej, Porzeczkowej, Agresto-
wej, Samulskiego, Urbanowi-
czówny, Słowiańskiej. Do tego
dochodzi uzupełnienie punk-
tów oświetleniowych na ul.
Łąkowej i rozbudowa instala-
cji oświetleniowej przy ul. Ko-
bylińskiej (plac targowy).

Przeterminowane medyka-
menty, które można znaleźć w
każdym domu, stanowią duże
zagrożenia dla środowiska.
Dlatego nie powinniśmy wy-
rzucać ich do przydomowych
kubłów na odpady. Można je
wrzucić do specjalnego pojem-
nika na odpady niebezpieczne,
który stoi na terenie punktu
segregacji odpadów przy ulicy
Ceglarskiej, lub odnieść do
apteki. Bowiem atestowane
pojemniki na przeterminowa-
ne lekarstwa stanęły 29 kwiet-
nia we wszystkich czternastu
krotoszyńskich aptekach. Po-
jemniki zakupił Urząd Miejski,
a właściciele wyrazili zgodę na
ustawienie ich na terenie ap-
tek. Leki będą odbierane raz
w miesiącu przez firmę BM-
EKO Daniela Brykczyńskiego
z Krotoszyna na podstawie
umowy z Urzędem. Za każdy
kilogram starych leków gmina
zapłaci przedsiębiorcy 11,50
zł. Umowa obowiązuje do koń-
ca tego roku.
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I. 1. Do konkursu może przystąpić oso-

ba, która spełnia wymagania wynika-

jące z rozporządzenia MENiS z dnia 6

maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim

powinna odpowiadać osoba zajmująca

stanowisko dyrektora oraz inne stano-

wisko kierownicze, w poszczególnych

typach szkół i placówek (DzU nr 89,

poz. 826 z późniejszymi zmianami) a

mianowicie:

- jest nauczycielem mianowanym lub

dyplomowanym;

- ukończyła studia wyższe magister-

skie i posiada przygotowanie pedago-

giczne oraz kwalifikacje do zajmowa-

nia stanowiska nauczyciela w danym

przedszkolu, szkole;

- ukończyła studia wyższe lub studia

podyplomowe z zakresu zarządzania

albo kurs kwalifikacyjny z zakresu za-

rządzania oświatą, prowadzony zgod-

nie z przepisami w sprawie placówek

doskonalenia nauczycieli;

- posiada co najmniej pięcioletni staż

pracy pedagogicznej na stanowisku

nauczyciela lub pięcioletni staż pracy

dydaktycznej na stanowisku nauczy-

ciela akademickiego;

- w okresie pięciu lat bezpośrednio

przed powierzeniem stanowiska dyrek-

tora uzyskała co najmniej dobrą oce-

nę pracy w przedszkolu, szkole, a w

przypadku nauczyciela akademickiego

- pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich czterech lat pracy w szkole

wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora

obejmuje bezpośrednio po ustaniu za-

trudnienia w szkole wyższej, albo w

okresie roku bezpośrednio przed przy-

stąpieniem do konkursu na stanowisko

dyrektora uzyskała pozytywną ocenę

dorobku zawodowego;

- posiada zaświadczenie lekarskie o

braku przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

- nie była karana karą dyscyplinarną,

o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z

dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczy-

ciela (jt. DzU z 2006r. nr 97, poz. 674 z

późniejszymi zmianami) oraz nie toczy

się przeciwko niej postępowanie dys-

cyplinarne;

- nie była karana za przestępstwo po-

pełnione umyślnie oraz nie toczy się

przeciwko niej postępowanie karne;

- nie była karana zakazem pełnienia

funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów pu-

blicznych (DzU z 2005r. nr 14, poz. 114

z późniejszymi zmianami).

2. Stanowisko dyrektora przedszkola i

szkoły podstawowej może być powie-

rzone  nauczycielowi mianowanemu

lub dyplomowanemu, który ukończył

studia wyższe zawodowe i posiada

przygotowanie pedagogiczne lub ukoń-

czył kolegium nauczycielskie albo na-

uczycielskie kolegium języków obcych

oraz posiada kwalifikacje do zajmowa-

nia stanowiska nauczyciela w danym

przedszkolu, szkole i spełnia wymaga-

nia określone w § 1 pkt. 2-8 rozporzą-

dzenia,                 o którym mowa w pkt.

I.1 niniejszego ogłoszenia.

3. Stanowisko dyrektora gimnazjum

może być powierzone nauczycielowi

mianowanemu lub dyplomowanemu,

który ukończył studia wyższe zawodo-

we i posiada przygotowanie pedago-

giczne oraz kwalifikacje do zajmowa-

nia stanowiska nauczyciela w danej

szkole i spełnia wymagania określo-

ne w § 1 pkt. 2-8 rozporządzenia, o

którym mowa w pkt. I.1 niniejszego

ogłoszenia.

4. Stanowisko dyrektora zespołu

szkół może być powierzone nauczy-

cielowi mianowanemu lub dyplomo-

wanemu, który posiada kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczy-

ciela w szkole wchodzącej w skład ze-

społu, w której wymagania kwalifika-

cyjne wobec nauczycieli są najwyż-

sze, oraz spełnia wymagania określo-

ne w § 1 pkt. 2-8 rozporządzenia, o

którym mowa w pkt. I.1 niniejszego

ogłoszenia.

5. Stanowisko dyrektora przedszko-

la, szkoły oraz zespołu szkół może

być powierzone osobie niebędącej na-

uczycielem, która:

- ukończyła studia wyższe magister-

skie,

- posiada co najmniej pięcioletni staż

pracy,

- posiada wykształcenie i przygotowa-

nie zawodowe odpowiadające kierun-

kowi kształcenia w szkole,

- spełnia wymagania określone w § 1

pkt. 2 i 5-8 rozporządzenia, o którym

mowa w pkt. I.1 niniejszego ogłosze-

nia.

6. Stanowisko dyrektora przedszko-

la, szkoły oraz zespołu szkół może

być powierzone nauczycielowi miano-

wanemu lub dyplomowanemu, za-

trudnionemu na stanowisku wymaga-

jącym kwalifikacji pedagogicznych w

urzędzie organu administracji rządo-

wej, kuratorium oświaty, Centrum

Edukacji Artystycznej, Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych

komisjach egzaminacyjnych oraz na-

uczycielowi mianowanemu lub dyplo-

mowanemu urlopowanemu lub zwol-

nionemu z obowiązku świadczenia

pracy na podstawie przepisów usta-

wy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach

zawodowych (DzU z 2001r. nr 79, poz.

854 z późniejszymi zmianami), speł-

niającemu wymagana określone w

rozporządzeniu, z wyjątkiem wymo-

gu posiadania co najmniej dobrej oce-

ny pracy albo pozytywnej oceny do-

robku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do

konkursu powinny zawierać:

- uzasadnienie przystąpienia do kon-

kursu wraz z koncepcją funkcjonowa-

nia i rozwoju szkoły;

- życiorys z opisem przebiegu pracy

zawodowej, zawierający w szczegól-

ności informację o stażu pracy peda-

gogicznej – w przypadku nauczyciela

lub stażu pracy dydaktycznej – w

przypadku nauczyciela akademickie-

go;

- akt nadania stopnia nauczyciela

mianowanego lub dyplomowanego

oraz dokumenty potwierdzające po-

siadanie wymaganego wykształcenia

– w przypadku osoby będącej nauczy-

cielem;

- dyplom ukończenia studiów wy-

ższych oraz dokumenty potwierdza-

jące posiadanie wymaganego stażu

pracy, wykształcenia i przygotowania

zawodowego – w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem;

- dyplom ukończenia studiów wy-

ższych lub studiów podyplomowych z

zakresu zarządzania albo zaświad-

czenie o ukończeniu kursu kwalifika-

cyjnego z zakresu zarządzania

oświatą;

- ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt

4 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 6 maja

2003r. w sprawie wymagań, jakim po-

winna odpowiadać osoba zajmująca

stanowisko dyrektora oraz inne sta-

nowisko kierownicze, w poszczegól-

nych typach szkół i placówek;

- zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wy-

konywania pracy na stanowisku kie-

rowniczym;

- oświadczenie, że kandydat nie był

karany karą dyscyplinarną, o której

mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1982r. – Karta Nauczycie-

la (jt. DzU z 2006r. nr 97, poz. 674 z

późniejszymi zmianami) oraz nie to-

czy się przeciwko niemu postępowa-

nie dyscyplinarne;

- oświadczenie, że kandydat nie był

karany za przestępstwo popełnione

umyślnie oraz nie toczy się przeciwko

niemu postępowanie karne;

- oświadczenie, że kandydat nie był

karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środka-

mi publicznymi, o którym mowa w art.

31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud-

nia 2004r. o odpowiedzialności za na-

ruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych (DzU z 2005r. nr 14, poz. 114 z

późniejszymi zmianami);

- oświadczenie, że kandydat wyraża

zgodę na przetwarzanie swoich da-

nych osobowych zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie da-

nych osobowych (DzU z 2002r. nr 101

poz. 926 z późniejszymi zmianami) w

celach przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 usta-

wy z dnia 18 października 2006r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z

lat 1944 – 1990 oraz treści tych doku-

mentów (jt. DzU. z 2007r. nr 63, poz.

425 z późniejszymi zmianami) istnie-

je obowiązek złożenia oświadczenia

lustracyjnego lub informacji o uprzed-

nim złożeniu oświadczenia lustracyj-

nego (wzór stanowi załącznik do usta-

wy – zamieszczony jest także na stro-

nie www.ipn.gov.pl).

Oferty należy składać w zamkniętych

kopertach z podanym adresem zwrot-

nym i dopiskiem „Konkurs” ze wska-

zaniem przedszkola, szkoły, gimna-

zjum lub zespołu szkół, którego ofer-

ta dotyczy, w terminie do 19 maja

2009r., na adres: Urząd Miejski w Kro-

toszynie, ul. Kołłątaja 7.

Konkurs przeprowadzi komisja kon-

kursowa powołana przez Burmistrza

Krotoszyna - Krotoszyn ul. Kołłątaja

7.

O terminie i miejscu przeprowadzenia

postępowania konkursowego kandy-

daci zostaną powiadomieni indywidu-

alnie.

Burmistrz Krotoszyna

  Julian Jokś

23 kwietnia w Krotoszyń-
skiej Bibliotece Publicznej
odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej Polska - kolo-

ry nieba. Autor zdjęć Paweł
Musielak opowiadał zaintere-
sowanym mieszkańcom o
swojej pracy oraz wymieniał
uwagi na temat techniki robie-
nia zdjęć z zainteresowanymi
tą dziedziną sztuki. Spotkanie
z fotografem odbyło się w ra-

Mając na uwadze potrzeby
edukacyjne tych osób, władze sa-
morządowe Miasta i Gminy Kro-
toszyn wystąpiły z inicjatywą uru-
chomienia w naszym mieście wy-
ższej uczelni. Takie próby podej-
mowane już były w przeszłości
wielokrotnie, zarówno przez wła-
dze samorządowe Miasta i Gminy,
jak i powiatu. W tym roku jest
wreszcie realna szansa na po-
wstanie w Krotoszynie ośrodka
akademickiego.
Pierwsze działania organizacyjne
z inicjatywy Burmistrza Krotoszy-
na zostały zapoczątkowane już w
2008 r. Nawiązano wówczas
współpracę z jedną z najlepszych
szkół wyższych niepaństwowych
w naszym kraju, Społeczną Wy-
ższą Szkołą Przedsiębiorczości i
Zarządzania w Łodzi. W wyniku
tej współpracy uruchomiony zo-
stał Zamiejscowy Ośrodek Dydak-
tyczny tej uczelni w Krotoszynie
z siedzibą w Gimnazjum nr 2, ul.
Zdunowska 83. W tym roku pierw-
si studenci będą mogli podjąć stu-
dia w Krotoszynie, mając do wy-
boru na początek – w systemie
studiów zaocznych, dwa kierunki,
dostosowane do lokalnego rynku
pracy:
• zarządzanie – studia licencjac-
kie 3-letnie,
• informatyka – studia inżynier-
skie 3,5-letnie.

W ramach każdego kierunku

Œwiêto ksi¹¿ki

mach obchodów Światowego
Dnia Książki i Praw Autor-
skich. Tego dnia można było
także obejrzeć w książnicy wy-
stawę okolicznościową oraz
dowiedzieć się więcej o rodo-
wodzie tego święta. Odbyły się
również lekcje biblioteczne,
prezentacja nowości wydawni-
czych i konkursy, zabawy, qu-
izy przygotowane przez biblio-
tekarzy.                             (eliz)

 

Studiuj w Krotoszynie
Wielu mieszkañców Krotoszyna i okolic z ró¿-
nych wzglêdów, g³ównie materialnych, rodzin-
nych lub zdrowotnych, nie jest w stanie pod-
j¹æ studiów poza miejscem zamieszkania.

studenci będą mieli do wyboru kil-
ka specjalności. Po ukończeniu
studiów I stopnia, będzie możli-
wość kontynuowania studiów ma-
gisterskich. W latach następnych
planowane jest również urucho-
mienie studiów stacjonarnych.

Kryterium przyjęcia na studia
I stopnia (licencjackie i inżynier-
skie) jest uzyskanie odpowiedniej
średniej na świadectwie ukończe-
nia szkoły średniej oraz kolejność
zgłoszeń. Dokumenty należy skła-
dać w Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym z siedzibą w Gim-
nazjum nr 2, Krotoszyn, ul. Zdu-
nowska 83, od 15 czerwca do 15
września br.

Podjęcie studiów w Krotoszy-
nie pozwoli połączyć pracę zawo-
dową z nauką na prestiżowej
uczelni i efektywnie wykorzystać
czas studiów, oszczędzając jedno-
cześnie na kosztach zakwatero-
wania oraz uciążliwych i kosztow-
nych dojazdach. Funkcjonowanie
szkoły wyższej w mieście to także
ważny czynnik promujący ośro-
dek miejski, aktywizujący lokalny
rynek pracy oraz miejscowe śro-
dowiska oświatowe i gospodarcze.

Bliższe informacje na temat
uczelni i wymaganych dokumen-
tach przy  przyjęciu są dostępne
na stronach internetowych:
ww.swspiz.pl, www.krotoszyn.pl
(studia w Krotoszynie).

Jan Urbaniak

Og³oszenie o konkursie
Burmistrz Krotoszyna og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola nr 2 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 67,

- Przedszkola nr 3 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, aleja Powstañców Wlkp. 18,

- Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn ul. Sienkiewicza 9,

- Zespo³u Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, plac Szkolny 19.
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