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Wymieñ dowód
Jeœli nie wymienimy starych dowodów do koñca tego roku, spodziewajmy siê w przysz³ym problemów, na przyk³ad przy za³atwianiu spraw w bankach i urzêdach. Zaoszczêdzimy sobie k³opotów, sk³adaj¹c w odpowiednim
czasie wniosek o nowy dokument. Poniewa¿ w podobnej sytuacji jest gros mieszkañców
Krotoszyna, im bli¿ej koñca roku,
tym trudniej bêdzie nam wymieniæ dowód. O tym, jakie dokumenty s¹ potrzebne do wymiany, piszemy na s. 2.

Czy wiesz,
¿e jêzyk francuski...

fot. Izabela Bartoœ

- jest jêzykiem ojczystym ok.
175 milionów ludzi,
- jest jednym z jêzyków urzêdowych b¹dŸ powszechnie u¿ywanych dla 28 milionów w 54 krajach,
- w 32 pañstwach ma status jêzyka urzêdowego,
- stanowi oficjalny jêzyk Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz FIFA.
Mo¿e zatem czas, aby zacz¹æ
uczyæ siê francuskiego? s. 4.

Basen, krêgielnia a mo¿e spotkanie z przyjació³mi
w muzeum? Co robiæ latem? Czyt. s. 4
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obowi¹zkowa
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Krotoszyn do³¹czy³
do grona gmin, które
uczestnicz¹ w Programie Odpowiedzialnej Sprzeda¿y Stop
18. Prowadzony od
1998 roku program
opiera siê na partnerstwie firm i organizacji, które podejmuj¹ wspólne dzia³ania ograniczaj¹ce
nieletnim dostêp do
wyrobów tytoniowych.

Do koñca wakacji kryta p³ywalnia
Wodnik zaprasza w godzinach od
7.00 do 23.00. Na prze³omie lipca i
sierpnia przestój technologiczny
(czyt. Krótko, s.3)
W lipcu w galerii Refektarz prezentowane s¹ prace podopiecznych krotoszyñskiego Warsztatu Terapii Zajêciowej.
Do 20 sierpnia w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie ogl¹daæ mo¿na wystawê fotografii Paw³a Rudnickiego Dwory i pa³ace Ziemi Krotoszyñskiej.
W dniach 10 - 11 sierpnia zapraszamy nad Jezioro Odrzykowskie na
Krotoszyn Folk Festiwal 2007. Bli¿sze informacje na temat imprezy podamy w nastêpnym wydaniu Informacji Samorz¹dowych.

A

pel o udział w programie, pod którym pod
pisał sie wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji, skierowano do 2478
gmin w Polsce. Patronat nad
tegoroczną, dziesiątą edycją
objęła Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i
Gminnych, wspiera ją również
Związek Harcerstwa Polskie-

W wakacje strzelnica LOK czynna
jest od 10.00 do 13.00 w poniedzia³ki
i od 16.00 do 18.00 w pi¹tek.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Stop m³odym palaczom

Od 1 lipca do 31 sierpnia Krotoszyñska Biblioteka Publiczna bêdzie czynna w godzinach od 9:00 do 17:00.
Bez zmian pozostaj¹ godziny pracy
pozosta³ych dzia³ów. Gminne Centrum Informacji jest otwarte od 8.00
do 16.00, dzia³ administracyjny od
7.30 do 15.30.

Patrole Stra¿y Miejskiej informuj¹ sprzedawców o programie i roznosz¹ ulotki
go.
Mimo zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim
sprzedawcy nadal podchodzą do
tej sprawy z ogromnym luzem i nie
przejmują się tym, czy kupujący
papierosy ukończył 18 lat. Mało
który sprzedający prosi o okazanie dowodu osobistego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za
sprzedaż papierosów nieletniemu

grozi kara pieniężna od 200 do
5000 zł.
W akcji istotne jest również,
aby nie bagatelizować problemu,
nie ułatwiać zakupu papierosów
nieletnim. Poproszeni o taki zakup
starsi koledzy bądź nieznajomi
przechodnie nie odmawiają i dokonują zakupu dla nastolatka. Dlatego oprócz działań skierowanych
do sprzedawców podejmowane są

działania, które mają na celu
uczulić na problem wszystkich
dorosłych. W tym roku w realizację programu zaangażowała
się straż miejska, która organizuje szkolenia dla sprzedawców i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych, odwiedza punkty
sprzedaży wyrobów tytoniowych. W ramach programu Jak
chronić dziecko przed paleniem skierowanego do rodziców rozpowszechnia ulotki informacyjne na spotkaniach w
szkołach.
Do akcji przystąpiła również krotoszyńska Straż Miejska. Komendant Waldemar
Wujczyk spotkał się z rodzicami gimnazjalistów podczas zakończenia roku w Szkole Podstawowej nr 8. Przez kilka kolejnych tygodni patrole straży
będą roznosiły ulotki i nalepki
STOP 18 do sklepów na terenie
miasta i gminy. W Urzędzie
Miejskim odbywają się również
szkolenia prowadzone przez
straż miejską dla sprzedawców,
zakończone wręczeniem certyfikatów. Pierwsze ze spotkań odbyło się 10 lipca, kolejne odbędą
się w sierpniu.
(mm)

Wakacyjne nauczanie

Wodnik laureatem

Od 30 lipca do 10 sierpnia odbywaæ siê bêd¹
w Krotoszynie zajêcia dla m³odzie¿y w ramach letniej szkó³ki jêzyka niemieckiego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o
zg³aszanie siê w sekretariacie Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2, gdzie mo¿na uzyskaæ równie¿ dodatkowe informacje doty(ewk)
cz¹ce organizacji zajêc.

Stra¿ Miejska
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Do tego czasu musimy się więc zaopatrzeć w nowe
dokumenty. Ponieważ nadal bardzo dużo osób korzysta ze starych dowodów, czekanie do ostatniej chwili z wymianą może się skończyć problemami w urzędach i innych miejscach, gdzie trzeba się okazać dokumentem tożsamości. Przypominamy też, że nowe
dowody wydawane są na 5 lub 10 lat, w związku z tym
niektóre z nich tracą już swoją ważność. Trzeba zatem złożyć ponownie wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku należy załączyć: 2 aktualne fotografie,
dowód wpłaty 30 zł i w zależności od stanu cywilnego
- odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko osób urodzonych
poza Krotoszynem) lub małżeństwa (w przypadku
związku zawartego w innym USC). Wniosek z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7a, I
piętro, pok. nr 2 (budynek w podwórzu). Dokumenty
trzeba dostarczyć osobiście po uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracji można dokonać także telefo(wso)
nicznie – tel. 062- 722 74 67.
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Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ informacje na temat spraw za³atwianych w Urzêdzie.
Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

(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
Stra¿ Po¿arna
Policja
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fot. Ryszard Galowski

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

... bo czasu jest coraz mniej. 31 grudnia wszystkie stare

Kryta P³ywalni Wodnik zosta³a laureatk¹ Konsumenckiego Konkursu Jakoœci Us³ug dowody wydane w formie ksi¹¿eczkowej strac¹ wa¿noœæ.
Najlepsze w Polsce – The best in Poland.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

Wymieñ dowód...

Dyrektor Wodnika Jacek Cierniewski dziêkuje za certyfikat
Konkurs organizowany jest od 2000
r. przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Wielkopolskie
Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. Jest on kontynuacją konkursu Dobre bo polskie
prowadzonego od 1992 r. To rodzaj plebiscytu konsumenckiego, w którym o wyróżnieniu decyduje ilość oddanych przez
konsumentów głosów, oceniających walory użytkowe oraz jakość produktów i
usług. Do grona najlepszych krotoszyńska pływalnia została zaliczona dzięki głosom czytelników Głosu Wielko-

polskiego, słuchaczom Radia Merkury
oraz użytkownikom internetu.
29 czerwca w poznańskim hotelu
Trawiński, podczas uroczystości wręczenia Statuetek Hipolita, certyfikatów
i dyplomów, certyfikat dla krytej pływalni z rąk Andrzeja Nowakowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania, odebrał Jacek Cierniewski, dyrektor Wodnika.
Przyznany certyfikat upoważnia do
wykorzystywania w materiałach reklamowych przez 3 lata znaku Najlepsze
w Polsce The Best in Poland.
(mm)

Od najm³odszych lat
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zorganizowała 14
czerwca spotkanie dla przedszkolaków z okazji Roku
Misia i 50-lecia dwutygodnika Miś. Do udziału w literackiej przygodzie zaproszono dzieci z pluszowymi misiami
i książeczkami o misiach. Natomiast 19 czerwca odbyło
się w bibliotece spotkanie przedszkolaków z przygodami
Koziołka Matołka. Dzieci poznawały przygody głownego
bohatera książki Kornela Makuszyńskiego, potem rysowały go w różnych sytuacjach.
Imprezy te są związane z promowaniem czytelnictwa
wśród najmłodszych dzieci. Ich celem jest tworzenie sympatycznej atmosfery kontaktu z książką i wyrabianie potrzeby obcowania z literaturą.
(kbp)

www.is.krotoszyn.pl
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Krotoszyn w czo³ówce
13 lipca w gazecie
Rzeczpospolita ukaza³
siê dodatek Ranking
Samorz¹dów
2007 prezentuj¹cy
najlepiej funkcjonuj¹ce gminy w kraju.
Krotoszyn plasuje siê
tam na bardzo dobrej,
37 pozycji, na 100
sklasyfikowanych.

R

anking opracowuje
Rzeczpospolita, oceniając nie tylko kondycję finansową miast i gmin, ale
również starania o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wybór zatwierdziła niezależna kapituła, w której skład weszli przedstawiciele instytucji i środowisk
współpracujących z samorządami.
Kapitule przewodniczył eurodeputowany Jerzy Buzek. Zasiadali w
niej również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Najwyższej
Izby Kontroli, związków samorządów i organizacji samorządowych,
Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz redakcji.
Pierwszy etap rankingu polegał
na analizie danych z Ministerstwa
Finansów dotyczących wszystkich
gmin w Polsce, których jest ponad
2800. Dane analizowane były w
trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie. Krotoszyn, który jest gminą
miejsko-wiejską, stanął w szranki z
około 800 podobnymi gminami. Po
podsumowaniu pierwszego etapu powstała lista samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Do
drugiego etapu zakwalifikowano 450
samorządów, w tym 50 miast na prawach powiatu, 200 pozostałych miast
i gmin miejsko-wiejskich oraz 200
gmin wiejskich. Do zakwalifikowanych wysłano ankiety, które
miały pomóc w ostatecznym wyborze tych najlepszych. W obu
etapach można było uzyskać
100 punktów.
Analiza ankiet

pozwoliła stworzyć listę 100 najlepszych gmin. Krotoszyn uplasował się
na 37 miejscu, uzyskując 45,91 punktów. Pierwsze miejsce w tabeli zajęły Polkowice z wynikiem 58,92 punkty, drugie - Kąty Wrocławskie, pkt.
57,05, trzecie –
Karpacz,
56,16 pkt.
Na pozycji
czwartej
znalazł
s i ę
Ostrów

Wlkp. (55,41), na siedemnastej Jarocin (49,58). Z innych gmin Wielkopolski w tabeli znalazły się jeszcze: Nowe Skalmierzyce - miejsce
32 (46,70 punktów), Kępno - miejsce 40 (45,49 punktów), Trzcianka - miejsce 55 (42,53 punkty), Rogoźno - miejsce 68 (41,68 punktów).
W rankingu 50 miast
na prawach powiatu zwyciężył Poznań,
uzyskując
68,97 punktów.
(mm)

Pisz po angielsku
Jeśli masz od 14 do 18 lat, posługujesz się sprawnie językiem angielskim
i masz jakikolwiek pomysł na poprawę sytuacji ekonomicznej najbiedniejszych krajów, weź udział w międzynardowym konkursie literackim. Organizator konkursu czeka na eseje, nowelki, listy, wiersze a nawet sztuki teatralne. Teksty powinny przedstawiać pomysły na walkę z głodem i biedą na świecie
i nie mogą być dłuższe niż na 2 tys. słów. Należy koniecznie zamieścić w niej
notę: Copyright © 2007 international Food Policy Research Institute. All rights reserved. Prace należy dostarczyć do 1 sierpnia. Zwycięzca konkursu
otrzyma 500 dolarów, a jego dzieło zostanie opublikowane. Prace najlepiej
wysłać drogą emailową: IFPRI-2020WritingContest@cgiar.org
Szczegółowe informacje na stronie organizatora – Międzynarodowego
Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej .
(eliz)

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia
planowany jest przestój technologiczny Krytej P³ywalni Wodnik.
Remonty i drobne naprawy potrwaj¹ oko³o 2 tygodni. Dok³adny
termin przestoju nie jest jeszcze
znany. Zostanie og³oszony na poczatku sierpnia, co jest zwi¹zane z
koniecznoœci¹ og³oszenia przetargów na poszczególne prace. Jak
powiedzia³ Informacjom Samorz¹dowym Jacek Cierniewski, dyrektor Wodnika, prace obejm¹ miêdzy
innymi remonty w hali basenowej,
wymianê p³ytek posadzkowych w
szatniach, toaletach i w pomieszczeniach z prysznicem, przegl¹d
urz¹dzeñ technologicznych oraz
wymianê czêœci p³yt poliwêglanowych na dachu p³ywalni.

nicy miejscy pracują wyłącznie
na licencjonowanym oprogramowaniu, wykorzystując je zgodnie
z prawem. Po przeprowadzonym
audycie pracownicy CompNetu
przeprowadzili szkolenie dla
wszystkich pracowników Urzędu
na temat korzystania z oprogramowania i przestrzegania procedur zarządzania oprogramowaniem.
(eliz)

Kupuj teraz
Wakacyjny czas warto poświęcić na skompletowanie podręczników
na nowy rok szkolny, pod koniec sierpnia i we wrześniu trzeba już będzie stać w kolejce kupujących. Oszczędnych zachęcamy do skorzystania z dorocznego kiermaszu używanych książek szkolnych w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Tam możemy również sprzedać niepotrzebne, z minionego roku. Bibliotekarki obsługujące kiermasz dysponują wykazem podręczników używanych w krotoszyńskich szkołach i pomogą
niezorientowanym w podjęciu decyzji przy kupnie. Kiermasz jest czynny od 11.00 do 16.30 w salce na I piętrze.
(eliz)

9 lipca o godz. 10.00 odby³o siê kolejne spotkanie zainteresowanych spraw¹ odbudowy zabytkowej infrastruktury kolejowej oraz budow¹ œcie¿ki pieszo-rowerowej na trasie dawnej kolejki
w¹skotorowej Krotoszyn-Pleszew.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

28 czerwca 2007 r. na sesji
Rady Miejskiej odbyła się ceremonia wręczenia Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie certyfikatów legalności Microsoft oraz
CompNet.
Wyróżniono nas Certyf ikatem Legalności Microsoft License Management oraz certyfikatem Jestem legalny, które są
potwierdzeniem faktu, że urzęd-

W krotoszyñskim Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
mo¿na odbieraæ druki wniosków
o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego, zasi³ku pielêgnacyjnego,
œwiadczeñ pielêgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej na nowy okres
zasi³kowy 2007/2008.

Kiedy œcie¿ka?
fot. archiwum

Burmistrz Julian Jokœ
zaprezentowa³ na sesji
oba certyfikaty

Pod koniec czerwca rozstrzygniêty zosta³ og³oszony przez Urz¹d
Miejski w Krotoszynie - w ramach
projektu integracji rad so³ectw i
osiedli z mieszkañcami naszej gminy – konkurs na stronê internetow¹.
Wp³ynê³y cztery prace. Ze wzglêdu
na usterki komisja oceniaj¹ca nie
przyzna³a pierwszej nagrody. Dwie
drugie, po 250 z³, przyznano: Arturowi Szmaciarskiemu, autorowi
strony internetowej Ró¿opola i
Rady Osiedla nr 1, oraz Damianowi Paszkowi, autorowi strony internetowej Biadek.

W czwartek 12 lipca krotoszyñska
stra¿ miejska wspólnie z pracownikiem schroniska z³apa³a w Dzier¿anowie bezpañsko biegaj¹cego
psa rasy husky. Pies podobno od
roku b³¹dzi³ po wsi Dzier¿anów, by³
dokarmiany przez mieszkañców.
Obecnie przebywa w krotoszyñskim schronisku

37. KROTOSZYN

Wszystko jest legalne

Krótko

Uczestnicy spotkania przedyskutowali za³o¿enia projektu
Porozumienie dotyczące powyższego projektu zostało podpisane pod koniec maja. Udział w
przedsięwzieciu zadeklarowali,
oprócz gminy Krotoszyn, powiat
krotoszyński, gmina i powiat Pleszew, Rozdrażew oraz Dobrzyca.
Uczestnicy poniedziałkowego spotkania odebrali, podpisane przez
każdą ze stron, porozumienie. Po-

nadto dyskutowano na temat
wstępnych założeń projektowych
dotyczących realizacji zadania.
Przedstawicielki Centrum Koordynacyjno Informacyjnego przedstawiły kwestie związane z finansowaniem projektu ze środków zewnętrznych. Pojawiła się również
propozycja burmistrza Pleszewa
odnośnie możliwości finansowania

opracowania dokumentacji budowlanej z programu Leader. Rozmawiano także o problemie przejmowania gruntów od PKP.
Za kilka tygodni odbędzie się
kolejne spotkanie, podczas którego zapadną już konkretne decyzje
w sprawie założeń projektowych
oraz finansowania dokumentacji
(mm)
budowlanej.
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Lato w mieœcie
Spêdzasz sam
wakacje w domu
i nudzisz siê? Nie
musisz spêdzaæ czasu
wy³¹cznie przed
telewizorem. Przypominamy, z czego
mo¿esz skorzystaæ
latem.
fot. Izabela Bartoœ

O

środek Sportu i Rekreacji w Krotoszynie organizuje Ferie na sportowo dla dzieci ze szkół podstawowych z klas I - VI. Zajęcia zaplanowano na dwie pięciodniowe
tury. Pierwsza odbyła się na początku lipca, druga będzie w
dniach od 6 do 10 sierpnia. Zajęcia w zależności od pogody prowadzone są na basenie przy ul.
Ogrodowskiego lub w hali OSiR
przy ul. Młyńskiej, w godz. 9.00 13.00. Odpłatność za dziecko 20
zł.
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
zaprasza dzieci w wieku 8-13 lat
na Lato w Bibliotece. W ramach
akcji: letnia szkółka komputerowa, gry, zabawy, quizy, wycieczki do muzeum, kina, parku, leśniczówki, zajęcia plastyczne. Do
tego oczywiście czytanie bajek,
opowiadań i wierszy. Zajęcia odbywać się będą od 30 lipca do 31

basenu: trzy stylem dowolnym,
jedna, czyli 50 metrów, grzbietowym. Egzamin kosztuje 20 zł,
przeprowadza się go w godzinach otwarcia basenu.
W wakacje kryta pływalnia Wodnik jest czynna od godz. 7.00 do
23.00. Cena biletu dla dzieci i
młodzieży szkolnej od poniedziałku do piątku z rana - od 7.00
do 9.00 – wynosi 3,50 zł, na resztę dnia – 7,10 zł. W niedzielę i
święta 4,50 zł rano, potem - 7,90
zł. Również w Wodniku nauczymy się pływać – kurs 11-godzinny kosztuje 150 zł.
Kto umie dobrze p³ywaæ, skacze na g³ówkê. Kto nie umie, niech siê uczy...

... na rowerze, z pi³k¹...

sierpnia. Informacje oraz zapisy
do 25 lipca w Gminnym Centrum
Informacji w bibliotece lub tel. 722
03 60. Przypominamy, że w wakacje, do 31 sierpnia, obie wypożyczalnie i czytelnie w bibliotece są
czynne od 9.00 do 17.00. Gminne
Centrum Informacji bez zmian od 8.00 do 16.00.

Karta pływacka przyda się
bardzo w wypożyczalni sprzętu
wodnego nad Jez.Odrzykowskim,
czyli na Błoniu. Wypożyczający
sprzęt wodny powinien tam udokumentować umiejętność pływania. Godzinne korzystanie z roweru wodnego kosztuje 5 zł, z kajaka – 4 zł. Wypożyczalnia jest
czynna od 12.00 do 19.00.
Wolny czas można spędzić, ćwicząc jazdę na desce w skateparku na Błoniu. Młodszych zachęcamy do nauki jazdy na rowerze
na placu przy deptaku, od strony ulicy Koźmińskiej. Jeśli masz
chętnych do uprawiania sportu
kolegów lub koleżanki, zapraszamy do korzystania z nowoczesnych boisk sportowych do gier

rosłej.
Lato jest świetną okazją do
nadrobienia zaległości w nauce
pływania. Koszt kursu dla jednej
osoby wynosi 150 zł i jak zapewnia OSiR, prowadzony jest do
skutku, czyli do momentu uzyskania przez uczącego się pełnej
samodzielności w wodzie. Zazwyczaj trwa to około dwóch tygodni. Zdolniejsi kończą go po 10
dniach, osoby mniej obyte z wodą
po trzech tygodniach. Nauka prowadzona jest poza godzinami
otwarcia basenu, z rana lub pod
wieczór. W wakacje warto także
zdać egzamin na kartę pływacką.
Zdającego obowiązuje skok do
wody na głębokości 2 metrów i
przepłynięcie czterech długości

Baw siê w wodzie...
Kiedy pogoda dopisuje, można się chłodzić kąpielą. Basen na
Ogrodowskiego czeka na nas codziennie od 10.00 do 19.00. Cena
biletu ulgowego wynosi 3,50 zł,
miesięczna karta wstępu ulgowa
35.00 zł. Dzieci do lat 4 wchodzą
bezpłatnie pod opieką osoby do-

Jubileusz Dierdorfu

fot. Jacek Kêpa

Od 6 do 9 lipca w Dierdorfie, partnerskim mieœcie Krotoszyna, przebywa³a delegacja naszego miasta.

Mieszkañcy Dierdorfu zachwycali kostiumami z dawnych epok
W jej skład wchodzili radni
Rady Miejskiej, przedstawiciele
Urzędu, Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Zespół Muzyki Dawnej Artifex.
Okazją do złożenia wizyty był jubileusz 650-lecia nadania Dierdorfowi praw miejskich. Główny
punkt uroczystości stanowiło sobotnie spotkanie w odrestaurowanym budynku dawnej szkoły w
Dierdorfie. Wśród zaproszonych
gości znajdowali się przedstawiciele władz Nadrenii-Palatynatu,
regionu Środkowej Nadrenii,
miejscowych instytucji i stowarzyszeń oraz goście z Krotoszy-

4

na i francuskiego Courtisol.
W trakcie oficjalnych wystąpień podkreślano rolę Dierdorfu i
całego regionu w budowaniu
współczesnego społeczeństwa demokratycznego, powoływano się
na wielkie dziedzictwo kultury europejskiej. Tego samego dnia po
południu w miejscowości Kleinmaischeid miała miejsce dyskusja
poświęcona przyszłości europejskich regionów. Wzięli w niej
udział naukowcy i politycy z Niemiec, Francji, Belgii i Polski. Zaproszeni goście wraz z aktywnie
uczestniczącą w dyskursie publicznością próbowali zdefinio-

wać pojęcie regionu w kontekście
politycznym, kulturalnym i społecznym oraz określić rolę regionów w Europie przyszłych dziesięcioleci.
Następnego dnia, w niedzielę,
mieszkańcy Dierdorfu mieli okazję przenieść się w odległą przeszłość. Na miejskim rynku ożyła
postać cesarza Karola IV, który w
roku 1357 nadał Dierdorfowi prawa miejskie. Strojami zachwycali średniowieczni rajcy miejscy,
wykwintne damy i dzielni rycerze.
Na uliczkach wokół rynku wyrosły stragany średniowiecznych
rzemieślników. Toczono rycerskie
pojedynki i kosztowano dawnych
specjałów. Dierdorf stał się na kilka godzin barwnym obrazem
przeszłości, w którym średniowiecze przeplatało się z renesansem,
wiekiem XVIII i XIX. Ozdobą tych
uroczystości był krotoszyński Artifex, którego muzyki słuchano
zarówno podczas sobotniego spotkania w szkole, jak i następnego
dnia na scenie w centrum miasteczka.
Kilkudniowe obchody przebiegały w niezakłóconej atmosferze
radości i zabawy. Za kilka lat
przed wyzwaniami związanymi z
organizacją 600-lecia nadania
praw miejskich staną mieszkań(jac)
cy Krotoszyna.

zespołowych przy Zespole
Szkół nr 2 na placu Szkolnym,
przy Gimnazjum nr 4 na 23
stycznia i Gimnazjum nr 2 na
Zdunowskiej.

... w muzeum i w kinie...
W pochmurne dni warto poszerzać wiedzę historyczną o
mieście i regionie, odwiedzając
Muzeum Regionalne. Możemy
tam także zaprowadzić znajomych, którzy nas odwiedzą latem, pochwalić się swoim obeznaniem z przeszłością. Placówka jest czynna w dni powszednie od godz 10.00 do 16.00,
w środy - do 18.00. Oprócz tego –
w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca od 9.00 do 14.00. Bilety kosztują 2 i 3 zł, natomiast w niedzielę
wejścia są bezpłatne.
Przez cały rok możemy korzystać z kina, bilety na seanse zwykłe są po 10 i 12 zł, w czwartki DKF
– 5 zł. Na chętnych wrażeń sportowych czeka kręgielnia w budynku
Wodnika, godzina zabawy kosztuje od 15 zł rano do 35 zł – po południu w soboty, niedziele i święta.

... i zwiedzaj
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wspólnie z
Ligą Obrony Kraju zaprasza na
rajdy i wycieczki.
(eliz)

Francuski w muzeum
Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej zaprasza po raz kolejny na letni kurs jêzyka francuskiego, który odbêdzie siê w dniach od 6 do 17 sierpnia 2007 roku w budynku
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Zajêcia prowadziæ bêd¹ Catherine Picheta i Claire Gonnord z Fontenay-le-Comte dwa razy dziennie po 2 godziny: o godz. 10.00 i 16.00,
na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Jeœli bêd¹ chêtni, zorganizowany zostanie tak¿e kurs dla osób pracuj¹cych - 2 godziny dziennie od godz. 18.00. Przewidywane
dodatkowe atrakcje: kuchnia francuska - gotowanie typowych potraw, nauka francuskich piosenek, ogl¹danie filmu francuskiego. Uczestnicy kursu wezm¹ udzia³ w spotkaniach integracyjnych z grup¹ Francuzów z Fontenay-le-Comte, którzy przyjad¹ 15 sierpnia z kilkudniow¹ wizyt¹ do Krotoszyna. Op³ata za kurs wynosi 40 z³, za kurs wieczorny –
30 z³. Informacji udziela oraz przyjmuje zapisy Urszula Makie³a, tel. 665 74 99 38, oraz
Natalia Ziêtkiewicz e-mail: nat.zet@wp.pl . Spotkanie wszystkich zainteresowanych 6
(nat)
sierpnia o godz. 10.00 w Muzeum Regionalnym.

Wycieczki z LOK-iem
Krotoszyñskie ko³o Ligi Obrony Kraju wspólnie z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej zaprasza dzieci i m³odzie¿ na rajdy i wycieczki wakacyjne.
8 sierpnia - rajd rowerowy. Ka¿dy przyje¿d¿a w³asnym jednoœladem. Zbiórka o
godz. 9.00 na strzelnicy LOK-u na ul. M³yñskiej. W programie: zawody strzeleckie, rajd
tras¹ rowerow¹, konkurs.
23 sierpnia – rajd pieszy Szlakiem Pami¹tkowych Tablic. Zbiórka o godz.9.30 na
strzelnicy LOK-u. W programie: zawody strzeleckie, spacer po mieœcie tropem pami¹tek historii, konkurs, wejœcie na basen na Ogrodowskiego.
29 sierpnia – wycieczka autokarowa. Zbiórka o 9.00 na strzelnicy LOK-u. W programie: zwiedzanie KoŸmina Wlkp., Dobrzycy i Pleszewa, pobyt w wiosce indiañskiej
w Brzeziu, powrót ok. 16.30. Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³aszanie siê w
(mgops)
MGOPS przy ul. Kobyliñskiej 10a.

Zapraszamy na basen
Upalna pogoda i wakacje zachêcaj¹
do spêdzenia czasu na basenie przy
ul. Ogrodowkiego. Zapraszamy i podajemy ceny biletów wstêpu.
Bilety: ulgowy - 3,50 z³; normalny 5,00 z³; rodzinny weekendowy jednorazowy (2+1) - 10,00 z³; miesiêczna
karta wstêpu normalna - 50,00 z³;
miesiêczna karta wstêpu ulgowa -

35,00 z³.
Wypo¿yczenia sprzêtu: pi³ka siatkowa - 2,00 z³/godz.; komplet tenisa sto³owego - 2,00 z³/godz.; deska do p³ywania - 1,50 z³/godz.
Dzieci do lat 4 wchodz¹ bezp³atnie. Z biletu ulgowego mog¹ skorzystaæ osoby niepe³noletnie, studenci za
okazaniem wa¿nej legitymacji oraz
emeryci i renciœci.
(eliz)
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Latarnia z plakatem

K

iermasz dywanowy prowadzony był tylko jeden
dzień, w sobotę, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.
Niewysokie ceny, od 20 zł, kusiły. Cały szkopuł w tej ofercie polegał na tym, że podklejone kartonem plakaty – wydruki były
przykręcone drutem do stylizowanych słupów miejskich latarń. A tam, niestety, nie wolno wieszać żadnych ogłoszeń.
- Można było za niedużą opłatą

skorzystać ze słupów ogłoszeniowych, którymi zarządza KOK –
wyjaśnił strażnik miejski Waldemar Kaczmarek, który zajmował
się tym wykroczeniem. - Można
także ewentualnie roznieść ogłoszenia po sklepach i poprosić
sprzedawców o grzecznościowe
wystawienie ich na wystawach,
to jest też często praktywane.
Ponieważ gnieźnieńska firma
sprzedająca dywany zdecydowała się na samowolne ozdabianie
miasta, i to w wątpliwy sposób,
jej przedstawiciel został ukarany przez Straż Miejską mandatem. Kara za takie przewinienie
wynosi od 20 do 500 zł, w przedstawionym przypadku wyceniono
je na 200 zł. Plakatów było bardzo dużo.
- Takie sytuacje zdarzają się
w naszym mieście kilka razy w
roku, w podobny sposób reklamują się czasami odwiedzające
nas cyrki – wyjaśnia strażnik.
Kiedyś wolno było przypinać afisze w dowolnych miejscach, ale
od kilka lat prawo miejscowe pozwala wieszać reklamy i inne
ogłoszenia tylko w miejscach do
tego wyznaczonych.

Przypominamy, że plakaty i
inne kartki są umieszczane na
słupach ogłoszeniowych zarządzanych przez KOK po wniesieniu opłaty. Tygodniowa prezentacja afisza wielkości A0 – 84 na
120 cm – kosztuje 9,76 zł; wielkości A4, czyli takiej, jaką miały
ogloszenia o dywanach - 2,20 zł.
Afisze należy dostarczyć do KOKu najpóźniej do godz 12.00 w
środę, kiedy pracownik wyrusza
w teren rozlepiać wszystkie ogłoszenia.
(eliz)

Stra¿nicy gminni s¹ uprawnieni do nak³adania grzywien w
drodze mandatu karnego za
nastêpuj¹ce wykroczenia: (...)
umieszczenie w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym og³oszenia, plakatu,
afiszu, apelu, ulotki, napisu lub
rysunku albo wystawienie na
widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarz¹dzaj¹cego
tym miejscem (art. 63a § 1
k.w.)

fot. Waldemar Kaczmarek

Kilkanaœcie dni
temu czarno-bia³e
og³oszenia rozwieszone w ró¿nych
miejscach miasta
przyci¹ga³y uwagê
przechodniów. Firma
spoza Krotoszyna
zachêca³a w ten
sposób nas, miejscowych, do kupna
dywanów na wyprzeda¿y.

Na s³upach miejskich latarñ rozwieszono kilkadziesi¹t og³oszeñ

Ba³agan w lesie

W dniach 17-20 czerwca na zaproszenie Urzêdu Wojewódzkiego Västernorrland w Szwecji przebywa³a 30osobowa grupa przedstawicieli gmin cz³onkowskich Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

3 lipca anonimowy rozmówca powiadomi³ dy¿urnego Stra¿y Miejskiej
o porzuconych w lesie niedaleko Kobierna kilku du¿ych workach pe³nych œmieci.

narodowej oraz ochrony środowiska.
Szwedzi zaproponowali polskiej grupie odwiedzenie kilku
miejsc. Krotoszynianie obejrzeli

Wysokie Wybrzeże wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
Potem złożyli wizytę w firmie Kuusakoski specjalizującej się w
zbiórce i przeróbce złomu oraz
zużytego sprzętu elektronicznego. Następnie zapoznali się z
pracą przedsiębiorstwa komunalnego Sundsvall Energii, które zajmuje się zbiórką i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Gospodarze przybliżyli zwiedzającym zasady funkcjonowania
punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów dla mieszkańców. Są to miejsca, w których
mieszkańcy mogą bezpłatnie pozostawić różnego rodzaju odpady
problemowe oraz surowce wtórne. Duże zainteresowanie wywołała też wizyta na skůadowisku odpadów Blĺberget oraz w spalarni odpadów Kostaverket F5. (min-eliz)

Patrol Straży Miejskiej podjechał
we wskazane w zgłoszeniu miejsce.
Rzeczywiście, na skraju lasu, około 5 7 metrów od drogi leżały porzucone
worki. Widać było, że już wcześniej miejsce to traktowano jako małe wysypisko, świadczyły o tym inne, starsze odpady. Jak się okazało podczas przeszukania worków, śmieci były głównie pozostałością po przeprowadzonym remoncie, na co wskazywały folie ochronne, taśmy zabezpieczające z resztkami
farby, kawałki płyt kartonowo-gipsowych. Znaleziono również dokumenty,
na których występowały dane adresowe.
Strażnicy udali się pod znaleziony
adres, w Krotoszynie. Mieszkańcy początkowo zaprzeczyli, zgodnie twierdzili, że w domu nie przeprowadzono żadnego remontu i żadnych śmieci nigdzie
nie wywozili. Ale po wyjściu z mieszkania jeden ze strażników skojarzył sobie, że kolor ściany w pokoju, w którym

odbywała się rozmowa, był dokładnie
taki sam jak resztki farby na taśmie zabezpieczającej, znalezionej w workach
ze śmieciami. Postanowił więc odbyć z
mieszkańcami domu kolejną rozmowę
dnia następnego. Do rozmowy tej jednak nie doszło, gdyż do straży miejskiej
zgłosił się mężczyzna, pracownik firmy
malarskiej, która przeprowadziła remont w tym mieszkaniu. Przyznał się,
że to on wywiózł śmieci z mieszkania i
porzucił w lesie. Mężczyzna mógł zostać ukarany mandatem do wysokości
500 zł, jednak z uwagi na trudną sytuację rodzinną i finansową, mandat opiewał na 100 zł. Malarz podjął się też posprzątania miejsca, w którym porzucił
śmieci.
Przypominamy, że krotoszyńskie
wysypisko czynne jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00,
w soboty zaś od 9.00 do 14.00. Opłata
pobierana od tony śmieci wynosi 107
zł+7% VAT.
(mm)

fot. Dominik Marsza³ek

Delegacja zwiedzi³a zak³ad przetwarzaj¹cy odpady komunalne

fot. Franciszek Marsza³ek

W kręgu zainteresowań polskiej delegacji był relizowany na
terenie Vaesternorrland projekt
pn. Środowisko w centrum
uwagi. Jego celem jest poprawa
warunków życia i zdrowia publicznego oraz wzrost gospodarczy poprzez prowadzenie działań
na rzecz ochrony środowiska.
Podczas wyjazdu grupa zapoznała się z projektem, poznała
ciekawe rozwiązania z zakresu
ochrony środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami,
gospodarki wodno-ściekowej i
energii odnawialnej. Program wizyty obejmował m.in. spotkanie w
Urzędzie Wojewódzkim Västernorrland, gdzie powitał ich wojewoda Gerhard Larsson, a pracownicy urzędu przekazali informacje na temat współpracy między-

fot. Magdalena Minta

Jak to robi¹ Szwedzi?

Worki ze œmieciami porzucono w lesie pod Kobiernem
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Gazela z certyfikatami
Trzy certyfikaty, zaœwiadczaj¹ce, ¿e firmowa
produkcja jest zgodna z wyœrubowanymi normami,
zosta³y przyznane w czerwcu krotoszyñskiej firmie
Jotkel.
Hala za hal¹
Jotkel jest firmą polską, która produkuje i sprzedaje metalowe meble do warsztatów, zakładów, magazynów, sklepów, biur i innych. W
ofercie ma również ręczne urządzenia transportowe i inne wyroby metalowe. Zatrudnia 205 osób
i nadal się rozwija. Obecnie trwa
budowa nowej hali, przygotowywana jest też dokumentacja do budowy kolejnej, dużej, która będzie
miała 5 tys. metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia firmy
wynosi obecnie 7 tys., a sama powierzchnia produkcyjna – 6,2 tys.
metrów kwadratowych.

... do poziomu
œwiatowego
Do magazynowania materia³ów i sprzêtu
wykorzystuje siê w firmie wysokie rega³y
obs³ugiwane przez zautomatyzowany
podajnik.

- Umiejętne czerpanie
z funduszy pomocowych unijnych pozwoliło na przekształcenia w minionych la-

tach firmy borykającej się z dużymi
trudnościami w doskonale wyposażony zakład – prezentuje swoje osiągnięcia właściciel. Po raz pierwszy
po pomoc finansową Krzywonos
sięgnął w 1998 roku, biorąc udział
w programie Exprom II. Zaowocowało to wówczas planem rozwoju
eksportu oraz inwestycjami w sprzęcie. Potem był udział w kilku edycjach
programu Phare oraz w innych programach. Dzisiaj firma dysponuje
nowoczesnym parkiem maszynowym na poziomie europejskim, a
nawet światowym. Jednak tylko 25
procent produkcji ukazuje się na rynku pod marką Jotkel, bowiem zakład w dużej mierze funkcjonuje jako
poddostawca i kooperant – wykonawca elementów. Ale aż 65 procent
całości produkcji rozchodzi się na
rynkach zagranicznych, najwięcej na
niemieckim.
- Od czterech lat mój zakład dostaje
tytuł Gazela Biznesu – przypomina
Jan Krzywonos. – To chyba też o
czymś świadczy...
(eliz)

Od warsztatu...

fot. Izabela Bartoœ

C

ertyfikacja jest kontynuacją
i jednocześnie rozszerzeniem
procesu udokumentowanego
przez firmę już siedem lat temu.
Wówczas było to ISO 9001, gwarantujące, że w zakładzie działa system
zarządzania jakością. W minionym miesiącu doszły do tego ISO
14001 i PN-N-18001. Ten drugi
symbol zapewnia, że firma dba o
środowisko naturalne, trzeci – że
praca w niej jest bezpieczna dla
ludzi. Certyfikaty są gwarancją,
że procesy produkcyjne, mające
wpływ na jakość wyrobów, otoczenie i bezpieczeństwo pracowników są w wysokim stopniu usystematyzowane i opisane w procedurach, stosowanych na co dzień
przez wszystkich zatrudnionych.
Czy to znaczy, że w firmie nie ma
już żadnych wypadków? – Wypadki zawsze były i będą – ocenia właściciel Jotkela Jan Krzywonos. – Ale można ich liczbę
zminimalizować, ucząc pracowników unikania zagrożeń, zachowania się w typowych i nietypowych sytuacjach oraz postępowania po każdym zdarzeniu, jeśli już
do niego doszło. Dosłownie krok po
kroku.

wał urządzenia spawalnicze dla rolników
na potrzeby przydomowe. Potem zajął się
produkcją urządzeń
transportowych ręcznych oraz mebli. W
1993 roku Coca-Cola
złożyła w Jotkelu
duże zamówienia na
wyroby z metalu, co
było impulsem do dynamicznego rozwoju
firmy. Pomogło też
wykorzystywanie pieniędzy unijnych na
rozwój gospodarczy
polskich firm.

Początki zakładu sięgają końca lat siedemdziesiątych – Jan Krzywonos zaczynał od prowadzenia warsztatu
elektromechanicznego.
Na początku lat osiemdziesiątych produko-

Ranking Gazela Biznesu organizuje „Puls Biznesu” – polski dziennik poœwiêcony wy³¹cznie tematyce biznesowej. To jedyny ranking, który
uwzglêdnia nie tylko ostatni rok dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ale bada
dynamikê rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni minionych trzech lat. Pierwsz¹ edycjê rankingu og³oszono w 2000
roku. Na liœcie najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw
znalaz³o siê wówczas 300 firm, po roku - 400, w nastêpnych latach 800, 1400, 2002, 3108, a w 2006 roku – 3404 firmy.

Jan Krzywonos, w³aœciciel, z certyfikatem.

Od huty do Konstalu

W

grupie 50 tys. pracowników, których ściągnęła chęć zarobku i
legenda wielkiej budowy, znalazł
się Franciszek Roszczak, obecnie
właściciel firmy Konstal z Krotoszyna. - Skąd u mnie zainteresowanie produkcją konstrucji stalowych? – rozważa przedsiębiorca
głośno pytanie. – Chyba właśnie
stamtąd, z dawnych lat, pięć lat
pracowałem na budowie Huty Katowice.
Zainteresowanie pracą z metalem, spawaniem zostało u pana
Franciszka na całe życie. Dzięki
temu wziął udział 2 lipca w Poznaniu w uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień IX edycji Konkur-

6

su o Wielkopolską
Nagrodę Jakości
oraz II edycji certyfikacji Wielkopolska Jakość. Gośćmi
tej ceremonii byli
przedstawiciele
przedsiębiorstw i instytucji, które w zarządzaniu przez jakość osiągnęły sukcesy potwierdzone
podczas oceny konkursowej. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Konstal Franciszka Roszczaka
zostało nagrodzone
certyfikatem Wiel- Franciszek Roszczak, w œrodku, na uroczystoœci wrêczania certyfikatów.
kopolska Jakość za
solidność, terminowość i kompleksowość świadczowych, jej powiększenie jest utrudRoszczak wymienia tę zbudowaną
zdaniem szefa Konstalu bardzo
nych usług. Podczas galowego sponione przez możliwości terenu, na
kilka lat temu dla Jotkela, hale dla
dobra, rozważa on kupno nowego
tkania list gratulacyjny wręczył mu
którym jest ulokowana. Ponieważ
Dino na Ostrowskiej i halę dla
terenu i przeniesienie nań całej
także burmistrz Krotoszyna Julian
koniunktura w budownictwie jest
Mahle. Do największych inwestycji
produkcji.
(eliz)
Jokś.
Konstalu należy zbudowana w
Konstal powstał w 1989 roku
Grodzisku dla firmy Pago mroźnia
Konkurs o Wielkopolsk¹ Nagrodê Jakoœci jest integraln¹ czêœci¹ konkurjako zakład ślusarski, od około 10
o powierzchni 10 tys. metrów kwasów organizowanych w Europie. Jego finaliœci zostali wy³onieni zgodnie z
lat funkcjonuje już jako producent.
dratowych, utrzymująca temperawytycznymi Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci. Akcja konkursowa WielW zakładzie przy ulicy Kobylińskiej
turę do –20 stopni Celsjusza. – Możkopolska Jakoœæ organizowana jest od ponad 13 lat i nie sprowadza siê
w Krotoszynie powstają konstrukliwości zakładu są duże, stawiatylko do przyznawania nagród. Jej rol¹ jest przede wszystkim szerzenie
cje stalowe, dzięki którym Konstal
liśmy też na przykład ubojnie po
wiedzy na temat nowoczesnych metod zarz¹dzania i pomoc w ich wdrastawia hale na potrzeby innych.
7 tys. metrów kwadratowych –
¿aniu. Organizatorem obu konkursów jest Wielkopolski Instytut Jakoœci a
Specjalnością firmy jest budowa
wyjaśnia właściciel.
patronuje mu Komitet Polskiej Nagrody Jakoœci - cz³onek EFQM (Europemroźni. Jest ona także wykonawcą
Firma zatrudnia obecnie ok. 50
an Fundation for Quality Management).
hal produkcyjnych dla okolicznych
osób. Powierzchnia produkcyjna
firm. Dla przykładu Franciszek
wynosi 2 tys. metrów kwadratofot. archiwum

W kwietniu 1972 r.
na bezludnym, zalesionym i licz¹cym 2500
km kwadratowych
terenie w rejonie
Zag³êbia D¹browskiego
rozpoczêto - we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem
Radzieckim - prace
ziemne i monta¿owe
przy budowie zak³adu
o roboczej nazwie Huta
Centrum.

www.is.krotoszyn.pl
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100 km piechot¹
Rajd Setka w dobê (100 km/24 h) jest realizacj¹ przez m³odzie¿ Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Krotoszynie idei ekstremalnej turystyki kwalifikowanej. Impreza ta ³¹czy walory
rekreacyjne i poznawcze turystyki z wyczynem
sportowym, gdy¿ takie jest zapotrzebowanie
uczniów szko³y, która od 4 lat jest nieprzerwanie
turystyczn¹ i sportow¹ potêg¹ w gminie Krotoszyn.

nicki, Anna Szul, Łukasz Świderczak, Sylwia Talarczyk, Dariusz
Twardowski, Klaudiusz Walkowiak. Wśród tych hartem naznaczonych rajdowiczów na wyróżnienie zasłużyli niewątpliwie Jakub
Cegielski i Damian Kluba, dla których był to już 3. start i 2. pokonanie całego dystansu. Herosami IV
„Setki” są również Sylwia Talarczyk i Marcin Kapała, kończący
drugi start wreszcie na mecie. Zaimponował mi również wola walki

O basenie
Witam. Czytaj¹c ostatnie wydanie Waszej Gazety, zauwa¿y³am,
¿e ca³¹ stronê poœwiêciliœcie najlepszym p³ywakom. To bardzo
dobrze, ¿e mo¿emy pochwaliæ
siê sukcesami sportowymi. Nabra³am wówczas ogromnej
ochoty, aby pójœæ z dzieæmi na
kryt¹ p³ywalniê. Jakie¿ by³o moje
zdziwienie, gdy odczyta³am tabelê op³at. Rodzinny wypad na
basen – jedna godzina pobytu
dla czterech osób – to koszt ok.
30 z³ (doroœli p³ac¹ za godzinê
tej przyjemnoœci 8,20 a dzieci
7,10). Najbardziej zbulwersowa³o mnie jednak to, ¿e bezp³atne
wejœcie obowi¹zuje dla dzieci do
lat 4 (!). Czy to znaczy, ¿e moja
córka, która skoñczy³a 4 lata w
lutym, mo¿e wejœæ na basen
sama? Dlaczego tym nie zainteresowali siê jeszcze politycy
LPR-u czy PIS-u? Wszak to bezprawne wystêpowanie przeciw
polityce prorodzinnej. Zwracam
siê wiêc z ogromn¹ proœb¹ o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i
zwolnienie z op³at dzieci do lat
7, tak jak by³o to kiedyœ.
£¹czê pozdrowienia
(imiê i nazwisko znane Redakcji).

***

OdpowiedŸ
Na mecie rajdu. Juliusz Poczta prowadzi!
Aleksander Gierłowski, Krzysztof Tonak, Mateusz Szczepański, którzy 100
km pokonali po raz drugi, czego nikt
dotychczas w Krotoszynie nie dokonał.
Kiedy na hasło Poznałeś Polskę,
poznaj siebie zgłosiło się 250 potencjalnych stukilometrowców, byłem
przerażony. Pan burmistrz Krotoszyna Julian Jokś przekazał kwotę 1 300
zł na transport uczestników IV rajdu
Gimnazjum nr 2 Setka w dobę, co
oznaczało limit 98 piechurów. Jednak
sita badań lekarskich, wyrażanie zgody rodziców na tak wyczerpującą,
pieszą wędrówkę, oferty atrakcyjnych
koncertów gwiazd estrady podczas
Dni Krotoszyna przesiały chętnych do
udziału w Setce do liczby 35. Tym razem zerwaliśmy z tradycyjnym wędrowaniem wokół Krotoszyna, wytyczając trasę do Puszczykowa. Stało
się tak dzięki moim wieloletnim kontaktom kulturalno-turystycznym z

dzięki nieoszacowanej pomocy pani
przewodniczącej Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa Danuty Panek-Janc. Po gorączce organizacyjnych poczynań
wreszcie nadeszła oczekiwana przez
śmiałków-piechurów chwila startu.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie
uczestników rajdu z panią dyrektor
Gimnazjum nr 2 Aliną Binkofską i w
drogę, tak słonecznie słoneczną, iż
doktor Maciej Hoffmann z NZOZ-u
Familia całą dobę ratował turystyczną familię przed poparzeniami
skóry i udarem słonecznym. Było już
piekielnie gorąco podczas II Setki w
2005 roku, ale jeszcze nigdy dotąd nie
wędrowaliśmy 45 km bez śladu cienia. Zenitalne słońce poczyniło w psychice turystycznych twardzieli spustoszenie tak wielkie, iż do mety dotarli
tylko: Jakub Cegielski, Angelika Grzechowiak, Filip Jędrkowiak, Marcin
Kapała, Damian Kluba, Paweł Rud-

fot. archiwum (x2)

Setka w dobę to tryumf wiary w
młodzież, w jej siły witalne, ambicję, przebojowoścć, upór. Posądzane o płaskotyłkość pokolenie w
tym morderczym marszu zrywa ze
stereotypowym wizerunkiem krzyżówki komputerowego szajbusa z
telemaniakiem. W tym roku 35
uczniów porwała idea zawarta w
motcie naszego rajdu: Myślę, więc
idę. Idę, więc jestem. Trzech jest
wrogów człowieka: czas, przestrzeń i on sam. W trzech edycjach
Setki 28 młodych ludzi odniosło
nad nimi zwycięstwo, udowadniając, jak wielki potencjał życiowej
werwy, chęci realizacji marzeń
drzemie w każdym z nich. Młodzież
zawsze głodna wzorców jest w stanie dokonywać rzeczy wielkich,
kiedy usłyszy choćby taki zew: Na
pohybel frustratom, zgniłkom,
malkontentom! Życie przed
nami jak ta droga!
Trzy lata temu po stokilometrowym szlaku stąpało 11 trampów, a Piotr Szukalski, Karol Raźniak i niżej podpisany wpisali się
po raz pierwszy na listę tryumfatorów Setki w dobę. Rok później
na starcie stanęło 29 wagabundów,
ale do mety dotarli tylko: Andrzej
Banaszak, Remigiusz Chatliński,
Aleksander Gierłowski, Krzysztof
Tonak, Mateusz Szczepański. Ten
ostatni był niewątpliwie bohaterem
rajdu, gdyż po raz drugi podjął, tym
razem zwycięską, próbę pokonania 100 km. Przy pierwszym podejściu zabrakło mu zaledwie 6 km
do mety.
Rok 2006 okazał się rekordowym pod względem ilości uczestników Setki w dobę. Na trasę wyruszyło 82 globtroterów i ku osłupieniu organizatorów tudzież opiekunów ukończyło pełny dystans aż
21 włóczykijów, w tym 5 przedstawicielek płci ponoć słabej: Hanna
Cierniewska, Jakub Cegielski, Michał Ceglarz, Krystian Franka,
Aleksander Gierłowski, Kamil Jankowski, Dominik Janyszek, Tomasz Jerzak, Oskar Kaźmierczak,
Damin Kluba, Piotr Kozal, Adrian
Lis, Sandra Marcińczak, Karolina
Mądrzak, Jan Skrzypczak, Katarzyna Strzelczyk, Tobiasz Strzelczyk, Mateusz Szczepański,
Krzysztof Tonak, Szymon Wil, Marlena Zawieja. Na miano tytanów III
rajdu Setka w dobę zasłużyli:

panią redaktor Radia Merkury Barbarą Miczko. To ona wymyśliła bardzo atrakcyjną metę w Puszczykowie
na terenie Muzeum Arkadego Fiedlera, patrona Biblioteki Publicznej w
Krotoszynie. Zaskoczeni dużą liczbą
zgłoszeń musieliśmy wyznaczyć
nowy przystanek końcowy stokilometrowej wyprawy. Został nim ogromny
parking przy kościele pw. św. Józefa,
na którym miała nas powitać młodzież też z Gimnazjum nr 2, tyle że z
Puszczykowa. Stało się to możliwe

Listy

Postanowiliœmy, ¿e ju¿ wkrótce wyruszymy na trasê wszyscy razem

Mateusza Dymarskiego, który co
prawda nigdy nie ukończył marszu, ale w trzech rajdach przeszedł
162,1 km. W palącym słońcu
sprawdzili się nie tylko piechurzy.
Całą dobę rolę przewodników i
opiekunów spełniali trzej rowerzyści: Jan Grząka - prezes Oddziału
PTTK Krotoszyn, Aleksander Janiak i Rafał Szóstak – nauczyciele
Gim. nr 2. Po raz pierwszy w czteroletniej historii Setki udział w rajdzie wzięli goście z Małopolski:
Aleksandra Głogowska z Czeladzi,
Mateusz i Michał Chrobotowie z
Chrzanowa. Po dwuletniej przerwie wreszcie 100 km przeszedł
któryś z opiekunów. Dokonał tego
Paweł Rudnicki, nauczyciel MOWu w Kożminie Wlkp.
Na koniec mej relacji peany na
cześć szczodrobliwego przyjęcia
nas zorganizowanego przez panią
burmistrz Puszczykowa, radną
Danutę Panek- Janc, młodzież
Gimnazjum nr 2 im.Ignacego Jana
Paderewskiego z panią Marią
Ireną Borowską na czele oraz państwa Fiedlerów. Przyjęcie było tak
serdeczne, że zaraz na mecie powstał plan wspólnej wędrówki
młodzieży „puszczańskiej” i „krotochwilnej” na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2008
roku. Całą imprezę utrwaliła po
mistrzowsku słowem na antenie
Radia Merkury miła krotoszyńskim sercom Basia Miczko.
Wszystkim uczestnikom, organizatorom, dobrodziejom WIELKIE DZIĘKI. Do zobaczenia za rok
na stokilometrowym szlaku.
Juliusz Poczta
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Szanowna Czytelniczko. Bezp³atne wejœcie dzieci do lat 4 wprowadzono od 1 maja 2007 r., wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów (pierwotnie obejmowa³o wejœcia dzieci do lat 3).
Dzieci te wchodz¹ na basen tylko pod opiek¹ i nadzorem osób
pe³noletnich, zgodnie z regulaminem Krytej P³ywalni Wodnik
§ 8 pkt. 3.
Jacek Cierniewski

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. Czekamy na listy oraz e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem.
Na proœbê autora zachowamy dane
personalne do wiadomoœci redakcji.
Tekstów anonimowych lub obel¿ywych
nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publikowane 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
wzglêdu na wielkoœæ nak³adu - 6 000
egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do
wszystkich. Osoby, które nie otrzyma³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹
je w Urzêdzie Miejskim: w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w
Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoœci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz
w Gminnym Centrum Informacji (bu(red.)
dynek Biblioteki).
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