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 Festyn MACIUSIABalon na Rynku
19 czerwca odbył się fe-

styn rodzinny w Przedszko-

lu nr 7 na osiedlu Korczaka.

Festyn w „Maciusiu” pełen

był atrakcji, najróżniej-

szych zabaw i konkurencji

sportowych głównie dla

dzieci. Najmłodsi chętnie

ustawiali się w kolejce po

tatuaż, do skoków na dmu-

chanym zamku i trampoli-

nie.  Zainteresowaniem cie-

szyły się pokazy karate pre-

zentowane przez uczniów

Akademii Sportów Walki

NIPPON i pokazy tresury

psów policyjnych. Sprzeda-

no wszystkie losy loterii fan-

towej.

Festynowa kawiarenka

serwowała kawę i pyszne

domowe ciasta przygotowane

przez mamy przedszkolaków.

Dla nieco bardziej zgłodniałych

była grochówka i pieczone

kiełbaski.

(mm)

Wypadaj¹cy w maju Tydzieñ Bibliotek
pozwoli³ mieszkañcom Krotoszyna spoj-
rzeæ inaczej na rolê ksi¹¿nicy w naszym
mieœcie. Na zdjêciu Zespó³ Tañca Ludo-
wego  „Krotoszanie”podczas wystêpu z
okazji Dnia Bibliotekarza (czyt. s. 4).

W po³owie czerwca odby³o siê spotkanie dla
seniorów podsumowuj¹ce cykl „Zawsze ak-
tywni”. Czytaj. s. 2

10 i 11 czerwca

mieszkańcy Kroto-

szyna podnosi-

li głowy podziwia-

jąc krążące nad

miastem balony.

W czwartkowy

wieczór na kroto-

szyńskim Ryn-

ku była oka-

zja przyjrzeć się z

bliska jednemu z

gigantów.  Najlep-

szym załogom eta-

pu krotoszyńskie-

go I Balonowego

Pucharu Wielko-

polski, puchary

wręczyli: poseł Ma-

ciej Orzechowski,

starosta Leszek

Kulka i burmistrz

Julian Jokś.  (mm)
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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

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza
dzieci na letnie warsztaty. Zajêcia foto-
graficzne - Marcin Pawlik - w dniach 1,
3, 7, 10 lipca w godzinach 9.00 - 10.30.
Zajêcia plastyczne - Beata Ulbrych - w
dniach 1, 2, 8, 9 lipca w godzinach
10.00- 11.30. Taniec ludowy - Arletta
Polañska 1 lipca godz. 12.30- 13.30
(grupa m³odsza 6 - 12 lat); 13.30 -
14.30 (grupa starsza od 12 lat). Taniec
wspó³czesny - Aleksandra Drygas, 30
czerwca godz. 9.30 - 11.00, 2 lipca
godz. 9.30- 11.00. Taniec towarzyski -
Lidia Saracen 1 lipca godz. 10.00 -
11.30

7 i 8 sierpnia Krotoszyn Folk Festival
2009. Na B³oniu zagraj¹ miêdzy inny-
mi: De Press, Russkaja, The Heptones,
Napra, Dazkarieh, Adikanfo, Fanfara
Kalashnikov, Dhoad Gypsies from Ra-
jasthan, Gadaj¹ca Tykwa, SMOD.

Do 15 sierpnia w Muzeum  Regional-
nym mo¿na ogl¹daæ wystawê wspó³-
czesnej rzeŸby ludowej „Œwiat w drew-
nie zaklêty”.

Od 13 lipca do 21 sierpnia z powodu
inwentaryzacji ksiêgozbioru Krotoszyñ-
ska Biblioteka Publiczna bêdzie nieczyn-
na. W pozosta³e dni lipca i sierpnia
czynna od godz. 9.00 – 17.00.
Kiermasz podrêczników szkolnych bê-
dzie trwa³ bez przerwy do 30 wrzeœnia
w godz. od 13.00 do 16.30.

23 sierpnia w godz. od 9.30-13.30 przy
koœciele œw. Jana Chrzciciela w Kroto-
szynie odbêdzie siê akcja honorowego
oddawania krwi organizowana przez
krotoszyñski Oddzia³ Terenowy Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa wspólnie z probosz-
czem parafii farnej.

W internetowym serwisie YOUTUBE na
kanale „krotoszynpl” mo¿na obejrzeæ
kilka filmów z naszego miasta. Dodane
w ostatnim czasie zosta³y: (1) panora-
ma miasta - widok z wie¿y ratusza oraz
(2) fontanna i zachodnia czêœæ rynku.

Mój dzielnicowy
W pracy policjanta ka¿dy dzieñ przynosi
inne sytuacje, z którymi trzeba sobie pora-
dziæ. Procentuje doœwiadczenie i umiejêt-
noœci, które cz³owiek zdobywa w kolejnych
latach pracy. - Tego nie nauczymy siê w
szkole - mówi  m³odszy aspirant Rafa³ Ma-
tyba, opiekun dzielnicy nr 9.

Dzielnicowy
m³. asp. Rafa³ Matyba
wiek 34 lata
¿ona Izabela
dzieci:  syn Adam (5 lat)
hobby: majsterkowanie

Dzielnica nr 9 obejmuje wsie:
Biadki, Baszyny, Chwaliszew,
Duszna Gorka, Gorzupia, Jasne
Pole, Janów, Orpiszew, Roszki,
Ró¿opole, Smoszew, Glinki,
Ugrzele, Zmys³ów.
Kontakt z dzielnicowym - tel.  62
725-52-42, w komendzie pokój nr
111.

fo
t.

  
M

o
n
ik

a
 M

e
n
zf

e
ld

-C
zu

b
a
k

Kiedy pan Rafa³ skoñczy³ szko-
³ê œredni¹ odby³ s³u¿bê wojskow¹ i
zacz¹³ rozgl¹daæ siê za prac¹, oka-
za³o siê, ¿e nie jest to czas najlep-
szy. Rynek pracy pe³en by³ bezro-
botnych szukaj¹cych zajêcia. Roz-
myœlaj¹c nad dobrym pomys³em na
¿ycie, doszed³ do wniosku, ¿e warto
z³o¿yæ podanie do policji. I tak siê
zaczê³o...

Kurs podstawowy odby³ w Po-
znaniu, specjalistyczny kurs dzielni-
cowego - w S³upsku. Pracowa³ w ko-
misariacie policji w Sulmierzycach,
w rewirze dzielnicowych i na poste-
runku policji w Zdunach, obecnie
zatrudniony jest w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Krotoszynie. Od
2 lat jako dzielnicowy czuwa nad
drug¹ z dwóch dzielnic wiejskich -
„dziewi¹tk¹”

W mieœcie zdarza siê du¿o ró¿-
nych interwencji, na wioskach czê-
œciej dochodzi do drobnych kradzie-
¿y. Komuœ ukradziono rower, gdzieœ
zgin¹³ worek zbo¿a. Poza tym po-
dobnie jak w mieœcie wystêpuj¹ pro-
blemy domowe, patologie spo³ecz-
ne. Jednak zdaniem dzielnicowego
rejony wiejskie s¹ o wiele spokoj-
niejsze ni¿ miejskie.

- Ludzie na wsi traktuj¹ policjan-
ta z wiêkszym szacunkiem - ocenia.
-  S¹ przy tym  otwarci w rozmowie
i przyjaŸnie nastawieni.
Nie znaczy to, ¿e nie zdarzaj¹ siê
sytuacje niebezpieczne i pe³ne stre-
su. - Bra³em udzia³ w interwencji,
gdzie pijany mê¿czyzna trzymaj¹cy
wid³y broni³ wstêpu na posesjê -
mówi dzielnicowy Matyba. Na szczê-
œcie uda³o siê wszystko za³atwiæ bez
u¿ycia si³y, ale nigdy nie wiadomo
do koñca co cz³owiekowi pod wp³y-
wem alkoholu  strzeli do g³owy i jak
siê zachowa.

Od miejskich dzielnicowych
opiekun rewirów wiejskich ró¿ni siê
tym, ¿e na swoj¹ dzielnicê jeŸdzi ra-
diowozem. Wizyty sk³ada g³ównie
tam, gdzie odwiedziny s¹ koniecz-
ne. Przy okazji zawsze zamieni kilka
s³ów z innymi mieszkañcami.

Pan Rafa³ jest policjantem z 10-
letnim sta¿em, w policyjnej pracy naj-
bardziej ceni sobie brak rutyny. - Ka¿-
da sytuacja, ka¿da interwencja jest
inna - mówi. - Dlatego nie da siê dzia-
³aæ wed³ug gotowego, wyuczonego
schematu.  To sprawa doœwiadcze-
nia - im d³u¿ej ktoœ pracuje, tym le-
piej sobie radzi w ró¿nych sytuacjach.

Ka¿de zdarzenie wymaga sporz¹-
dzenia notatki czy protoko³u. Przygo-
towanie dokumentacji zabiera sporo
czasu, dzielnicowy podobnie zreszt¹
jak wiêkszoœæ jego kolegów nie prze-
pada za t¹ czynnoœci¹, ale doskonale
wie, ¿e to koniecznoœæ.         (mm)

Uwaga, uczelnia ju¿ przyjmuje podania. Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny
Spo³ecznej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania z siedzib¹ w
Gimnazjum nr 2, Krotoszyn, ul. Zdunowska 83, rozpocz¹³ przyjmowanie podañ
na studia zaoczne na rok akademicki 2009/2010 na nastêpuj¹ce  kierunki:
-   zarz¹dzanie – studia licencjackie 3-letnie,
-   informatyka – studia in¿ynierskie 3,5-letnie.

Warunkiem przyjêcia na I rok studiów jest z³o¿enie nastêpuj¹cych  dokumen-
tów:
- wype³niony kwestionariusz osobowy (do pobrania w punkcie rekrutacyjnym
– Krotoszyn,   ul. Zdunowska 83),
- œwiadectwo maturalne w oryginale,
- kserokopia œwiadectwa ukoñczenie szko³y œredniej,
- 4 zdjêcia w formacie legitymacyjnym,
- zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do studiowania
wystawione w roku bie¿¹cym,
- kserokopia dowodu osobistego,
- w przypadku mê¿czyzn kserokopia ksi¹¿eczki wojskowej (str. 2-3, 6-7) oraz
ksi¹¿eczka do wgl¹du,
- kserokopia dowodu wp³aty potwierdzaj¹cego uiszczenie wpisowego.
Kryterium przyjêcia na studia jest uzyskanie odpowiedniej œredniej ocen na
œwiadectwie ukoñczenie szko³y œredniej oraz kolejnoœæ zg³oszeñ. W przypadku
œredniej poni¿ej 3,5 kandydat zostanie skierowany na rozmowê kwalifikacyjn¹.
Uczelnia przyjmuje tylko kompletne dokumenty z³o¿one osobiœcie przez
kandydata.
Serdecznie zapraszamy do podjêcia studiów w Krotoszynie. Bli¿sze informacje
i przyjmowanie podañ codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w siedzibie
Oœrodka – Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83, w godz. od 9.00 do 13.00.

Jan Urbaniak

9 czerwca samorz¹d gminy Krotoszyn przekaza³ OSP Benice oraz OSP Roszki
nowe zestawy hydraulicznych narzêdzi ratowniczych, tzw. no¿yco-rozpieracze.
Zestawy w³¹czono do wyposa¿enia samochodów ratowniczych jako sprzêt nie-
zbêdny do ratowania osób uwiêzionych w pojazdach podczas wypadków komu-
nikacyjnych.                                                                                                  (eliz)

Grono pedagogiczne krotoszyñskiego Przedszkola nr 7 z Oddzia³ami Integracyj-
nymi („Maciuœ”) postanowi³o w sposób aktywny zrealizowaæ dwa zagadnienia z
rocznego planu  pracy - tematy„Nasze miasto, nasz dom” oraz „Edukacja zdro-
wotna dzieci w wieku przedszkolnym”. 12 czerwca nauczyciele wybrali siê na
rajd rowerowy tras¹ Krotoszyn - Osusz - Trafary - Krzy¿ Napoleoñski - Mszar
Bogdaniec - staw Wêgielnik - Zduny - Chachalnia - Krotoszyn. Uczestnicy rajdu
odwiedzili najpiêkniejsze miejsca ma³ej ojczyzny, zwi¹zane tak¿e z wydarzeniami
historycznymi. Interesuj¹cym punktem wycieczki by³o spotkanie z dyrektor Izby
Muzealnej w Zdunach - £ucj¹ D³ugiewicz-Paszek. W piwnicznych murach, przy
kominku pani kustosz opowiada³a o miejscach, które rowerzyœci mijali w drodze
do Zdun, przybli¿y³a równie¿ historiê miasta.                                                  (p7)

W połowie czerwca odbyło

się spotkanie dla seniorów pod-

sumowujące cykl „Zawsze ak-

tywni”.  Spotkania przygotowy-

wała Krotoszyńska Biblioteka

Publiczna w ramach porozumie-

nia z Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie.

Ponad 40-osobowa grupa

uczestników spotkała się w Le-

śnej Chacie Piaski koło Zdun.

Spotkanie upłynęło w miłej at-

mosferze przy kawie, słodko-

ściach i pieczonych kiełbaskach.

Nie brakowało chętnych do

udziału w różnych grach i zaba-

wach. Fragmenty „Pana Tade-

usza” czytała dyrektor bibliote-

ki Ewa Bukowska, potem wspól-

nie recytowano „Inwokację. W

konkursie na piosenkę o spotka-

niu seniorzy mieli okazję zapre-

zentować swoje zdolności po-

etyckie i muzyczne.

Organizatorzy spotkania dzię-

kują Nadleśnictwu Krotoszyn za

udostępnienie Grzybka Leśna

Chata.                                  (ebuk)

Na ratunek

Rajd nauczycieli

Studia w Krotoszynie

Seniorzy w Leœnej Chacie
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- Tematem numer jeden s¹ dro-
gi - mówi¹ zgodnie Przemys³aw Jê-
drkowiak i Krzysztof Kierzek. Pierw-
szy z nich to radny powiatowy, dru-
gi gminny. Obaj przychodz¹ raz w
miesi¹cu w poniedzia³ek o 19.00 do
Zespo³u Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi. Frekwencja mieszkañ-
ców na takich spotkaniach nie jest
wysoka, zazwyczaj przychodzi kilka
osób, które szukaj¹ rozwi¹zania kon-
kretnego problemu. 22 czerwca
mieszkanka ulicy Raszkowskiej skar-
¿y³a siê na brak chodnika przed swo-
im domem oraz na z³y stan na-
wierzchni ulicy. Mieszkanka ulicy
Chwaliszewskiej apelowa³a o wyrów-
nanie przydomowej drogi. -  Zasy-
paliœmy ju¿ czêœciowo nierównoœci
na naszej ulicy, ale to za ma³o - t³u-
maczy³a. - Prosimy, aby powiat wy-
równa³ Chwaliszewsk¹, bo jest

Radni na dy¿urze...
... rozmawiaj¹ z mieszkañcami o tym, co trzeba zmieniæ lub poprawiæ.

strasznie dziurawa. Radni przeka¿¹
te uwagi do rozpatrzenia swoim ra-
dom.

* * *
... dyskutuj¹ o problemach miesz-
kañców, którzy prosz¹ ich o media-
cjê przy za³atwianiu trudnych spraw.

W Klubie Spó³dzielczym raz w mie-
si¹cu we wtorek spotykaj¹ siê cz³on-
kowie stowarzyszenia Samorz¹dowa
Inicjatywa Obywatelska. 23 czerwca
radny powiatowy Juliusz Poczta i
rajcy miejscy: Cezary Grenda,
Edward Jokiel, Pawe³ Radojewski
oraz Antoni Korsak w godz. 17.30 -
18.30 dyskutowali o sprawach prze-
kazanych im przez mieszkañców
Krotoszyna. Szukali wspólnie rozwi¹-
zania, które zadowoli³oby osoby szu-
kaj¹ce u nich pomocy. S¹ to czasa-
mi bardzo trudne sprawy, jak np.
omawiany ostatnio spór w³aœcicieli
przylegaj¹cych do siebie nierucho-
moœci. - Kiedy problem dotyczy
wiêkszej grupy, ludzie przychodz¹
t³umnie na spotkania - wyjaœnia rad-
ny Poczta. - Kiedy nikt nie przyjdzie,
mamy okazjê omówiæ zg³oszone nam
sprawy miêdzy sob¹.              (eliz)

... których drogi do
tego samego Boga pro-
wadz¹ przez np. Koœció³
Zielonoœwi¹tkowy, Jed-
notê Braci Polskich, jude-
ochrzeœcijañstwo, katoli-
cyzm, prawos³awie czy
koœció³ ewangelicki.
Krotoszyn obfituje w bo-
gactwo i ró¿norodnoœæ
¿ycia religijnego, st¹d wy-
j¹tkowa mo¿liwoœæ
wspó³pracy z ró¿nymi ko-
œcio³ami, gdzie sprawdza
siê ekumenia w praktyce.
Jest to wyj¹tkowa sytu-
acja w mieœcie œredniej
wielkoœci. Z tego zrodzi³
siê 6 lat temu pomys³ na
festiwal, a o efektach bu-
dowy tolerancji, wrêcz
sympatii pomiêdzy po-
szczególnymi wyznania-
mi mo¿na siê przekonaæ najdobitniej
na krotoszyñskim festiwalu.  I o dzi-
wo chwal¹c w pieœniach Boga, lub bê-
d¹c jedynie obserwatorami, stanowi¹
jednolit¹ grupê. Ró¿ni¹ siê czasami
jedynie stopniem ekspresji, odwag¹
w dawaniu œwiadectwa. Jednak jedni
drugich obserwuj¹ i podejrzewam, ¿e
czêsto mog¹ sobie zazdroœciæ ¿arli-
woœci, stopnia oddania, autentyczno-
œci i g³êbokoœci prze¿ycia spotkania
z Bogiem.

Wa¿nym elementem Pozytyw-
nych Wibracji jest Dyskusyjny Panel
Ekumeniczny, gdzie opowiadaj¹  re-
prezentanci ró¿nych denominacji o
ich indywidualnych drogach do Pana
Boga, o klêskach i pora¿kach, o pra-
gnieniu bycia z Nim jak najbli¿ej, o
metodach dochodzenia do Pana i jak-
¿e czêsto grzechu pychy, gdy wydaje
siê nam, ¿e ju¿ osi¹gnêliœmy bliskoœæ
Absolutu. Panel jak co roku zakoñ-
czy³ siê stworzeniem krêgu, schwy-
ceniem siê za rêce i odmówieniem
wspólnie Modlitwy Pañskiej.         

Pozytywnie w parku
Podstawowym walorem zdarzenia jest ekumeniczny charakter spotkañ.
W Krotoszynie udaje siê w czasie trwania Pozytywnych Wibracji dopro-
wadziæ do wyj¹tkowego spotkania chrzeœcijan...

Jest to kolejny  rok naszych spo-
tkañ i efekt naszej drogi do zbli¿ania
siê do siebie. Jeszcze parê lat temu nie
by³o mowy o partnerskim postrzega-
niu nawzajem ró¿nych wyznañ wystê-
puj¹cych w naszym mieœcie. Dziêki za-
silaniu kolejnych paneli osobami z in-
nych od³amów chrzeœcijañstwa i two-
rzeniu swoistej mozaiki wyznawców
tego samego Boga teraz w naszym
mieœcie mo¿emy mówiæ o „ekume-
nii stosowanej”. Nikt ju¿ siê nie „je¿y”,
ksiê¿om katolickim w czasie kolêdy
otwierane s¹ drzwi, które do tej pory
by³y zamkniête. Wszyscy zaczêli siê
uczyæ od siebie nawzajem. Wielu repre-
zentantów mniejszych religii wywodzi
siê z koœcio³a katolickiego i czêsto roz-
stawali siê z nim w wielkim gniewie i
zawiedzeniu. Teraz dostrzegaj¹ specy-
fikê du¿ego koœcio³a, rozumiej¹ ró¿ni-
ce, rozumiej¹ te¿, ¿e aby coœ zmieniæ w
koœciele nie trzeba z niego wystêpowaæ.
Mo¿na go ubogacaæ przez w³asne za-
anga¿owanie i determinacjê. Po piêciu
latach nasi paneliœci po prostu siê znaj¹

Wnioski o ustalenie prawa do wyp³aty
œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjne-
go wydawane i przyjmowane bêd¹ od
sierpnia w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie  ul.
Kobyliñska10a, II piêtro. Jeœli osoba
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres
œwiadczeniowy z³o¿y wniosek wraz z
dokumentami do 31 sierpnia 2009r.
ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz wy-
p³ata œwiadczeñ za paŸdziernik 2009r.
nast¹pi do 31 paŸdziernika 2009r. Gdy
osoba ta z³o¿y dokumenty we wrzeœniu
lub paŸdzierniku, ustalenie prawa do
œwiadczeñ oraz ich wyp³ata za paŸdzier-
nik nast¹pi do 30 listopada.

Dokumenty, które winny byæ do³¹czo-
ne do wniosku:
- dowód to¿samoœci,
- zaœwiadczenie szko³y lub studiów wy-
¿szych, w przypadku gdy dziecko ukoñ-
czy³o 18 rok ¿ycia,
- zaœwiadczenie urzêdu skarbowego o
przychodzie w 2008r.,
- zaœwiadczenia organu gminy o wiel-
koœci gospodarstwa rolnego albo nakaz
p³atniczy za 2008r.
- zaœwiadczenie organu prowadz¹cego
postêpowanie egzekucyjne (komornika
s¹dowego) stwierdzaj¹ce bezskutecz-
noœæ egzekucji alimentów.

Podstawowe informacje dotycz¹ce Fun-
duszu Alimentacyjnego

Kryterium dochodowe - 725 z³.

Wysokoœæ œwiadczenia - do wysokoœci
zas¹dzonych alimentów, ale nie wiêcej
ni¿ 500 z³.

Pieni¹dze wyp³acane przez Urz¹d gmi-
ny (miasta) lub oœrodek pomocy spo-
³ecznej.

Komu przys³uguje - osobie uprawnio-
nej do ukoñczenia 18, gdy siê uczy - do
25 lat. Bezterminowo dla osób z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepe³no-
sprawnoœci.

Status samotnego rodzica ubiegaj¹ce-
go siê o pomoc - nie musi ¿yæ samot-
nie, mo¿e zawrzeæ nowy zwi¹zek ma³-
¿eñski.

Bezskutecznoœæ egzekucji - uznana jest
po dwóch miesi¹cach. Egzekucja - ko-
mornicza i administracyjna - prowadzo-
na przez urzêdy skarbowe.      (mgops)

i co najwa¿niejsze nawza-
jem akceptuj¹. Jeszcze nie
tak dawno, jako prowadz¹-
cy pierwsze panele pos³u-
giwa³em siê czerwon¹ i
¿ó³t¹ kartk¹. Takie stadio-
nowe regu³y wprowadza³y
poza elementem pewnego
¿artu i delikatnej prowoka-
cji wa¿ny element wzajem-
nego poszanowania. Wy-
chodzimy z za³o¿enia, ¿e
jeœli s¹ ludzie (obojêtnie ja-
kiego wyznania, inaczej de-
nominacji) chc¹cy rozma-
wiaæ o swojej religijnoœci i
swoich drogach do Boga,
to s¹ to w³aœnie Ci, którzy
maj¹ prawo do szacunku.
Kiedy na koniec tworzymy
kr¹g, chwytamy siê za rêce
i wspólnie odmawiamy
„Ojcze nasz”… niejedne-

mu ³amie siê g³os. W ten sposób w Kro-
toszynie tworzymy ma³¹ wspólnotê
chrzeœcijañsk¹ opart¹ na ekumenizmie.

Zwracam siê teraz do tej wielkiej
grupy katolików, w której sam jestem
i naszych duszpasterzy. Nie bójcie siê!
PrzychodŸcie na festiwal! Na nim ka¿-
dy mo¿e siê przekonaæ jak doskona³¹
inspiracj¹ artystyczn¹ mo¿e byæ wia-
ra, w jak ró¿nych gatunkach muzycz-
nych odnajduje swoje ucieleœnienie,
jak wysoki poziom artystyczny pre-
zentuj¹ wykonawcy. Duchowoœæ to
bardzo wa¿ny element kultury. Nie
mo¿na go pomijaæ. Tak jak Biblia po-
winna byæ jedn¹ z najwa¿niejszych
ksi¹¿ek w ka¿dym chrzeœcijañskim
domu, tak te¿ np. obok p³yty zespo³u
Feel czy sk³adanki piosenek biesiad-
nych mo¿e znaleŸæ swoje miejsce p³y-
ta któregoœ z zespo³ów z naszego fe-
stiwalu. Przecie¿ chrzeœcijañstwo jest
wa¿nym elementem naszego ¿ycia…
Przynajmniej tak deklaruje wiêkszoœæ
Polaków.

Wojciech Szuniewicz 

W tym roku okres zasi³kowy zwi¹-
zany z wyp³acaniem zasi³ku rodzinne-
go rozpoczyna siê 1 listopada, a koñ-
czy 31 paŸdziernika 2010 roku. W
zwi¹zku z tym trwaj¹cy obecnie okres
zasi³kowy, który rozpocz¹³ siê 1 wrze-
œnia zesz³ego roku, zosta³ przed³u¿o-
ny* do 31 paŸdziernika 2009 r. W przy-
padku osób ubiegaj¹cych siê o dodat-
ki zwi¹zane z nauk¹ dziecka prawo do
dodatków ustalane bêdzie na podsta-
wie aktualnych zaœwiadczeñ ze szko-
³y. Oznacza to, ¿e do 10 wrzeœnia br.
nale¿y dostarczyæ aktualne zaœwiad-
czenie ze szko³y.
W zwi¹zku ze zmian¹ okresu zasi³ko-
wego wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych na nowy okres
zasi³kowy 2009/2010 rozpoczynaj¹cy
siê 1 listopada przyjmowane bêd¹ od
1 wrzeœnia. Jeœli wniosek wraz z do-
kumentami zostanie z³o¿ony do koñ-
ca wrzeœnia, œwiadczenie przys³ugu-
j¹ce za listopad wyp³acone bêdzie do
30 listopada. Jeœli dokumenty wp³yn¹
póŸniej, w paŸdzierniku lub listopadzie,
wyp³ata œwiadczeñ za listopad nast¹pi
do 31 grudnia**.
Prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala
siê pocz¹wszy od miesi¹ca,
w którym wp³yn¹³ wniosek z prawid³o-
wo wype³nionymi dokumentami, do
koñca okresu zasi³kowego.***
(mgops)
* Ustawa z 17 paŸdziernika 2008 r. o
zmianie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych (DzU z 18 grudnia  2008 r.,
nr 223, poz. 1456).
** Art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych).
* * * Art. 3 pkt 10 oraz art. 24 ust. 1 i
2 ww. ustawy.

O funduszu
alimentacyjnym

Œwiadczenia
rodzinne

W Klubie Spó³dzielczym radni dyskutowali o sporze w³aœcicieli nieruchomoœci

fo
t.

 I
za

b
e
la

 B
a
rt

o
œ

Swoje utwory zaprezentowa³a krotoszynianom tak¿e wokalistka
Viola Brzeziñska.
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Krotoszynianin Adam Tyra-

kowski, właściciel Przedsię-

biorstwa Handlowego AT SA,

został uhonorowany Nagrodą

im. Eugeniusza Kwiatkowskie-

go „Przedsiębiorczość”. 28

maja w Pałacu Kultury i Nauki

w Warszawie gratulacje wyróż-

nionym złożyli Waldemar Paw-

lak, wicepremier i minister go-

spodarki, oraz Eugeniusz

Grzeszczak, sekretarz stanu w

Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów. Nagrodę przyznało Sto-

warzyszenie im. Eugeniusza

Kwiatkowskiego w Poznaniu.

Tego samego dnia podczas se-

sji Rady Miejskiej w Krotoszy-

nie Jarosław Piszczek z Wiel-

kopolskiego Instytutu Jakości

wręczył certyfikaty Model Do-

skonałości firmom: PPHU Kon-

stal Franciszka Roszczaka, PW

Tor Mariana Iberhana i restau-

racji Ratuszowej Darii Krysz-

tofiak - Głodas. Certyfikat ten

potwierdza zgodność systemu

zarządzania z modelem pro-

mowanym przez Europejską

Fundację Zarządzania Jako-

ścią w Brukseli. Natomiast

firmie Gabi-Plast PPH Ga-

brieli Kośmider przedstawi-

ciel Instytutu wręczył certyfi-

kat ISO 22000. Przewodniczą-

ca Rady Miejskiej Krotoszyna

Zofia Jamka oraz wicebur-

mistrz Ryszard Czuszke złoży-

li gratulacje właścicielom uho-

norowanych firm.            (eliz)
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W Gimnazjadzie uczestniczy³y czte-
ry szko³y gimnazjalne: Gimnazjum nr
1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 i
po raz pierwszy Gimnazjum Benice.
Rozgrywana by³a w 17 konkurencjach:
dziewczêta startowa³y w 14 a ch³opcy
w 15 konkurencjach. Sklasyfikowano
200 zawodników,  w tym 76 dziewcz¹t
i 124 ch³opców. W rozegranych kon-
kurencjach startowa³o 573 zawodni-
ków: 232 dziewcz¹t i 341 ch³opców.

Gimnazjada zakoñczona
18 czerwca br. odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce tegoroczn¹ edycjê
Krotoszyñskiej Spartakiady Sportowej Szkó³ Gimnazjalnych.

Klasyfikacjê dru¿ynow¹ wygra³o Gim-
nazjum nr 4 - 1189 punktów, przed
Gimnazjum nr 1 - 888 pkt. i Gimna-
zjum Benice - 870 pkt. Czwarte miej-
sce zajê³o Gimnazjum nr 2 - 820 pkt.

Koñcowa klasyfikacja indywidualna
dziewcz¹t

1. Serafiniak Eliza G-4, 540 pkt.
2. Marsza³ek Roksana Benice, 467

pkt.
3. Kot Wiktoria G-4, 451 pkt.
4. D¹browska Anna G-4, 451 pkt.
5. Brajer Agata G-1 424 pkt.
6. Dziergwa Jagoda G-4, 402 pkt.
7. Zembska Kinga G-1, 401 pkt.
8. Krawczyk Aneta Benice, 322 pkt.
9. Suliga Daria  G-I, 281 pkt.
10. Kalak Adrianna  Benice, 280 pkt.
 
Koñcowa klasyfikacja indywidualna
ch³opców

 
1. Swat Krystian  G-2, 568 pkt.    
2. Rybka Jakub G-4, 506 pkt.  
3. Mayer Szymon G-2, 471 pkt.   
4. Gasztyk Daniel G-4, 457 pkt.
5. Œpitalniak Miko³aj G-1, 457 pkt.  
6. £yskawa Jakub G-1, 443 pkt.
7. Bujakiewicz Szymon Benice, 362
pkt.
8. Sobañski Bartosz G-1, 287 pkt.
9. Wolniak Szymon Benice, 249,5 pkt.
10. Pó³toraczyk Kamil G-4, 240 pkt.
Pami¹tkowe dyplomy, statuetki i pu-
chary wrêczyli: Jerzy Janicki, naczel-
nik Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecz-
nych, oraz Jacek Cierniewski, dyrek-
tor Centrum Sportu i Rekreacji „Wod-
nik” w Krotoszynie.                      (lew)

Krotoszyñscy korfballiœci goœci-
li przyjació³ z  Holenderskiego Brum-
men i Eerbeeku. Przez trzy dni  boisko
w Szkole Podstawowej nr 4  by³o aren¹
sportowych zmagañ krotoszyñskich
korfballistów z klubów „FENIX” (Gim-
nazjum nr 1) i PUMA  (Szko³a Podsta-
wowej nr 4) z holenderskim klubem
TURBULAS. Od 12 do 14 czerwca w
Krotoszynie goœci³o czterdziestu trzech
zawodników z Holandii. W pi¹tek wszy-
scy chêtni mogli zapoznaæ siê z regu³a-
mi gry w korball i trenowaæ razem z Ho-
lendrami. By³a to równie¿ doskona³a
okazja, ¿eby poæwiczyæ znajomoœæ jê-
zyków niemieckiego i angielskiego.
M³odzie¿ spêdzi³a czas wspólnie tak¿e
na p³ywalni „Wodnik”  oraz podczas
spotkania w „jedynce”.

Na sobotê zaplanowano wyjazd  do
Poznania na Maltê i na Jarmark Œwiê-
tojañski, a nastêpnie wspólne grillowa-
nie i zabawy pod koszami korfballowy-

mi z udzia³em dzieci i rodziców. W nie-
dzielê odby³ siê Miêdzynarodowy Tur-
niej Korfballa w SP nr 4. Mecze rozgry-
wa³y zespo³y szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz dawni uczniowie czwórki, obecnie
studenci, nadal trenuj¹cy korfball w klu-
bach AZS w Poznaniu i Wroc³awiu.
Wszystkie mecze rozegrano na bardzo
wysokim poziomie.
Holenderscy przyjaciele byli mile zasko-
czeni dobrym przygotowaniem kroto-
szyñskich zawodników do rozgrywek i
zaprosili korfballistów na rewan¿owe
mecze do Brummen.

Mi³oœników korfballa i wszystkich,
którzy jeszcze nie znaj¹ tej dyscypliny,
zapraszamy na stronê Polskiej Federa-
cji Korfballa na stronê www.korfball.pl,
gdzie mo¿na znaleŸæ najnowsze wiado-
moœci oraz przepisy, historiê i œledziæ
wyniki ligi w której startu j¹ zawodnicy
z Krotoszyna.                              (sp4)

UKS Fenix dzia³aj¹cy w Zespole
Szkó³ nr 3 w Krotoszynie wywalczy³ br¹-
zowy medal Mistrzostw Polski Juniorów
Starszych w Korfballu w Kole rozgrywa-
nych 6 i 7 czerwca.

W najbardziej zaciêtym fina³owym
spotkaniu zespó³ z Ko³a pokona³ osta-
tecznie drugi zespó³ MP Hetman So-
snówkê 8:7. Trzeci stopieñ na podium
zaj¹³ Fenix Krotoszyn, który broni³ tytu³u
mistrzowskiego. Jedno zwyciêstwo w

W marcu 2008 r. powo³ane zosta³o
do ¿ycia stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dzia³ania „Okno Po³udniowej Wielkopol-
ski”, którego celem jest realizacja dzia-
³añ na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich... 
... na terenie szeœciu gmin: Miasta i Gmi-
ny Krotoszyn, Gminy i Miasta Zduny,
Miasta Sulmierzyce, Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce, Gminy Ostrów Wiel-
kopolski oraz Gminy i Miasta Raszków.
Inicjatorem za³o¿enia Stowarzyszenia
by³o stowarzyszenie „Krotoszyñskie Cen-
trum Przedsiêbiorczoœci”.

W ramach stowarzyszenia dzia³aj¹
przedstawiciele trzech sektorów: publicz-
nego (samorz¹d), spo³ecznego (organi-
zacje pozarz¹dowe) oraz gospodarcze-
go (przedsiêbiorcy). Prezesem stowarzy-
szenia jest Franciszek Marsza³ek, a jego
siedziba znajduje siê w Centrum Koor-
dynacyjno-Informacyjnym przy ul. Zdu-
nowskiej 12 w Krotoszynie.

Stowarzyszenie stanowi Lokaln¹
Grupê Dzia³ania (LGD) wspieraj¹c¹ ini-
cjatywy lokalne na obszarach wiejskich
poprzez realizacjê Lokalnej Strategii Roz-
woju (LSR). LGD oraz mieszkañcy gmin
wchodz¹cych w sk³ad LGD bêd¹ mogli
ubiegaæ siê (poprzez LGD) o dotacje m.in.
z Unii Europejskiej, w szczególnoœci w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) – Oœ IV Leader:
1. „Wdra¿anie projektów wspó³pracy”
(realizacja projektów wspó³pracy miêdzy-

regionalnej i miêdzynarodowej)
2. „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia-
³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywi-
zacja” (m.in. podnoszenie kwalifikacji
cz³onków LGD oraz pokrycie kosztów
administracyjnych dzia³ania LGD)
3. „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwo-
ju” – dotacje na przedsiêwziêcia z zakre-
su: „Ró¿nicowania w kierunku dzia³alno-
œci nierolniczej”,
„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiê-
biorstw” „Odnowy i rozwoju wsi” oraz
tzw. „ma³e projekty” (przedsiêwziêcia o
charakterze edukacyjnym i warsztato-
wym dla ludnoœci z obszaru objêtego
LSR, oraz inne maj¹ce na celu podnie-
sienie jakoœci ¿ycia ludnoœci na obsza-
rze dzia³ania LGD)

W 2008 r. w ramach projektu pn.
„Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju”

LGD zrealizowa³o cykl warsztatów i kon-
sultacji z moderatorem – Grzegorzem
Cetnerem z Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie / Oddzia³ w Poznaniu –
ukierunkowanych na wypracowanie zapi-
sów LSR. Projekt by³ finansowany z dota-
cji Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz
wk³adu w³asnego LGD w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizacjê zadania
publicznego Województwa Wielkopolskie-
go w zakresie dzia³alnoœci wspomagaj¹-
cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokal-
nych pn. „Wspomaganie rozwoju spo³ecz-
noœci lokalnych poprzez dzia³ania maj¹ce
na celu dostosowanie lokalnych strategii
rozwoju obszarów wiejskich”.

LGD przeprowadzi³o równie¿ w tym
czasie ankietyzacjê mieszkañców obsza-
rów wiejskich, maj¹c¹ na celu poznanie ich

opinii nt. kierunków dzia³ania LGD oraz
rzeczywistych potrzeb, które pos³u¿y³y do
powstania zapisów LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju to doku-
ment opracowany na potrzeby PROW,
okreœlaj¹cy m.in. cele, zadania i zasiêg
przedsiêwziêæ podejmowanych w szcze-
gólnoœci przez przedsiêbiorców, rolników,
mieszkañców, a tak¿e gminy i organizacje
pozarz¹dowe, na które zostan¹ przezna-
czone przez Uniê Europejsk¹ œrodki pie-
niê¿ne. Zapisy LSR decyduj¹ o ich wydat-
kowaniu na terenie objêtym dzia³aniem
LGD. Wdra¿anie LSR ma na celu umo¿li-
wienie mieszkañcom obszaru LGD reali-
zacjê projektów przyczyniaj¹cych siê do
poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach wiej-
skich m.in. poprzez wzrost aktywnoœci lo-
kalnych spo³ecznoœci oraz stymulowanie
powstania nowych miejsc pracy.

Opracowaniem LSR na lata 2009-
2015 zajmowa³y siê cz³onkinie LGD: Mag-
dalena G³owienkowska, Kamila Jarocka i
Joanna Ptak przy konsultacjach meryto-
rycznych G. Cetnera. Do opracowania LSR
przyczyni³o siê tak¿e wiele innych osób z
terenu LGD, reprezentuj¹cych sektor pu-
bliczny, spo³eczny i gospodarczy, poprzez
wniesione w trakcie spotkañ poœwiêco-
nych budowaniu niniejszej strategii uwagi
i spostrze¿enia oraz w formie odpowiedzi
na ankiety, które wp³ynê³y na jej ostatecz-
ny kszta³t.

Realizacja LSR bêdzie mo¿liwa dopie-
ro po pozytywnym rozpatrzeniu przez

Wizyta korfballistów

Fenix w Kole
turnieju fina³owym to dorobek TOP 54
Bia³a Podlaska. Ostatnie miejsce przy-
pad³o Cirkusowi Konstancin.
Sk³ad UKS Fenix: Walkowiak Agniesz-
ka, Hencel Sylwia, Jêdrkowiak Agniesz-
ka, Ludwiczak Dorota, Cierniewska Han-
na, Œpitalniak Miko³aj, Hencel Micha³,
Moraœ Miko³aj, Szymczak Bartek, Droz-
d¿yñski Mirek, Nelka Rafal, Rusinek To-
masz, Krystian Augustyniak - kapitan
dru¿yny, Moraœ Piotr - trener.    (piotr)

Okno Po³udniowej  Wielkopolski
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu z³o¿onych przez
LGD wniosków o wybór Lokalnej Grupy
Dzia³ania do realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz o przyznanie pomocy w ra-
mach dzia³ania Funkcjonowanie Lokalnej
Grupy Dzia³ania.

12 czerwca 2009 r. Zarz¹d Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podj¹³ pozytywn¹ de-
cyzjê o wyborze stowarzyszenia Lokalna
Grupa Dzia³ania „Okno Po³udniowej Wiel-
kopolski” do realizacji zamierzeñ zawartych
w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Podpisanie umowy z
Urzêdem Marsza³kowskim Województwa
Wielkopolskiego o warunkach i sposobie
realizacji LSR na lata 2009-2015 nast¹pi
26 czerwca 2009 r.

Wniosek o przyznanie pomocy w ra-
mach dzia³ania Funkcjonowanie LGD jest
nadal rozpatrywany. Przewidywany termin
zakoñczenia oceny zaplanowany jest na
prze³om wrzeœnia i paŸdziernika br. Pozy-
tywna decyzja w tej sprawie pozwoli LGD
ubiegaæ siê o kwotê na realizacjê LSR, sta-
nowi¹c¹ iloczyn liczby mieszkañców LGD
(65 673 osoby) i kwoty 148 z³/osobê, co
daje ³¹cznie 9 719 604 z³ na realizacjê pro-
jektów zgodnych z LSR na terenie LGD.
Rozdysponowanie tej kwoty odbêdzie siê
w drodze konkursów sukcesywnie og³a-
szanych przez LGD w najbli¿szych latach.

Kamila Jarocka
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Od lewej: Magdalena G³owienkowska, Kamila Jarocka, Franciszek Marsza³ek
(Prezes Stowarzyszenia LGD „Okno Po³udniowej Wielkopolski”), Joanna Ptak
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