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Nowi mistrzowie
Wielkopolski, nieco
zmêczeni fina³owymi
rozgrywkami, wraz z
trenerem. Wiêcej o
zawodach na s. 4.

Puchar dla Maciusia

Fina³
podstawówek

Finał turnieju sportowo - rekreacyjnego przedszkoli o Puchar Burmistrza Krotoszyna.

Turniej Sportowo-Rekreacyjny Szkół Podstawowych o Puchar
Burmistrza. W dniach 6 - 8 kwietnia odbyły się eliminacje Turnieju SP o Puchar Burmistrza. Do finału awansowały następujące
szkoły:

Wyniki eliminacji
30 marca - awans przedszkola "Miś Uszatek", drugie miejsce "Biedronka", trzecie miejsce "Bajka".
31 marca - awans przedszkola "Maciuś", drugie
miejsce "Benice", trzecie miejsce "Orpiszew".
1 kwietnia - awans przedszkola "Kubuś", drugie
miejsce "Lutogniew", trzecie miejsce "Wesoła Gromadka".

fot. archiwum

W finale 3 kwietnia o godz.9.30 spotkały się
przedszkola „Miś Uszatek”, „Maciuś” i „Kubuś”.
Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajął
„Maciuś” przed „Kubusiem” i „Misiem Uszatkiem”. Puchary, dyplomy i słodycze wręczył zwycięzcom burmistrz Julian Jokś oraz dyr. CSiR Jacek Cierniewski. Turniej prowadził Bogdan Chytrowski.
(lew)

6 kwietnia: SP nr 4, SP Orpiszew,
SP Świnków
7 kwietnia: SP nr 8, SP Benice, SP
Chwaliszew,
8 kwietnia: SP Lutogniew, SP nr
3, SP Biadki.
W finale, który odbył się 17
kwietnia o godz. 9.30 w hali CSiR
przy ul. Młyńskiej 2b, wygrała SP
nr 8. Drugie miejsce zajęła SP 4,
trzecie SP Lutogniew.
(lew)
1
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23 kwietnia przypada Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. Œwiêto pod
patronatem UNESCO promuje czytelnictwo, edytorstwo i ochronê w³asnoœci intelektualnej. Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zaprasza do zwiedzania
wystawy okolicznoœciowej oraz fotograficznej “Polska – kolory nieba” Paw³a
Musielaka. Bêdzie mo¿na tak¿e kupiæ
publikacje zwi¹zane z Krotoszynem oraz
nowoœci wydawnicze. Na czytelników
czekaj¹ równie¿ niespodzianki.
25 kwietnia - Dzieñ Otwarty w Urzêdzie
Skarbowym w Krotoszynie przy ul.
Polnej. Od 9.00 do 13.00 bêdziemy
mogli uzyskaæ pomoc w wype³nianiu
wniosku, zeznania, deklaracji oraz poznaæ siedzibê urzêdu i jego organizacjê
pracy.
24 kwietnia o godz. 19.00 w kinie Przedwioœnie wyst¹pi kabaret Hrabi. Bilety po
30 z³ do nabycia w KOK-u, rezerwacje
tel. 062 - 725 42 78.
29 kwietnia Krotoszyñska Biblioteka
Publiczna zaprasza na spotkanie z Ew¹
Nowak, autork¹ wielu ksi¹¿ek dla m³odzie¿y.
Do 30 kwietnia galeria Refektarz zaprasza na poplenerow¹ wystawê zbiorów
ceramiczno-malarskich z lat 2007 2008.
30 kwietnia o godz. 10.00 w budynku
UM kolejne posiedzenie Rady Miejskiej
Krotoszyna. Rajcy bêd¹ rozwa¿aæ m.in.
na temat programu obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej oraz
o wykonaniu gminnego bud¿etu w minionym roku.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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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.
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
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

- W³aœciwie to ja nie mam o czym opowiadaæ... Moja dzielnica nale¿y do tych spokojniejszych - mówi sier¿ant Artur Jankowski.
Praca w policji to nie
przypadek. Już w szkole
średniej wiedział, że swoją
przyszłość chce związać z
pracą w służbach mundurowych. Odbywając służbę
wojskową, miał nadzieję, że
uda mu się zostać zawodowym żołnierzem. Tak się
jednak nie stało. Dlatego
wstąpił do policji, bez problemu przeszedł konieczne
egzaminy, testy, rozmowy i
ośmiomiesięczne szkolenie
w Słupsku. Rozpoczął pracę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w Krotoszynie. Po trzech latach przeszedł do dzielnicówki i został gospodarzem dzielnicy
nr 2.
Z opowiadań dzielnicowego wynika, że trafiła mu
się spokojna dzielnica.
Główny problem to kradzieże. Na parkingach samochodowych łupem złodziei pada
sprzęt i części samochodowe. Zdarzyły się też włamania do domków jednorodzinnych na ul. Langiewicza i
Tuwima. Prawdopodobnie
włamywacze prowadzili obserwacje mieszkań, bo włamań dokonano pod nieobecność właścicieli. Trwa dochodzenie w tej sprawie.
Prawdziwym złodziejskim
zagłębiem jest targowisko.
- Kieszonkowcy „pracują”
cały rok - mówi sierżant
Jankowski. - Szczególnie
aktywni są jednak wiosną i
latem, kiedy na targ przychodzi więcej ludzi. Już teraz otrzymujemy więcej
zgłoszeń.
Kieszonkowcy są doświadczonymi złodziejami,
często przyjeżdżają z innych miast, działają błyskawicznie, wykorzystują sytuacje przypadkowe, tłok, dlatego lepiej nie stwarzać okazji złodziejowi i nie chować
portfeli do kieszeni kurtek
czy tylnych kieszeni spodni.
Panie też powinny pilnować
torebek, bo w ferworze zakupów zapominają nawet o
ich zapinaniu.
Kieszonkowca podświadomie postrzegamy jako
mężczyznę. Nic bardziej
mylnego. - Może się nim
okazać każdy, nawet miła
starsza pani stojąca w tej
samej kolejce - mówi dzielnicowy. - W ubiegłym roku
udało się policjantom ująć
kobietę-kieszonkowca. Miała około 40 lat, nie była
mieszkanką Krotoszyna.
Sierżant Jankowski odnosi

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Muzeum Regionalne im. Hieronima
£awniczaka zaprasza na wystawê Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna. Wczesnoœredniowieczne uzbrojenie i wyposa¿enie obozowe (rekonstrukcje). Wystawa
bêdzie czynna do 22 kwietnia.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

Imprezy w bibliotece

Mój dzielnicowy

Dzielnicowy
sier¿ant Artur Jankowski
wiek 28 lat
¿ona Marta
dzieci 2-letni syn Micha³
hobby: ksi¹¿ka, film, numizmatyka
Dzielnica nr 2 obejmuje ulice: Czecha, Kobyliñska, Ko³³¹taja, Konarzewska, Konopnickiej, Kopernika, Langiewicza, Lecha, Popie³uszki, £ukasiewicza, Magazynowa, Orkana, Orzeszkowej, park
Wojska Polskiego, Podgórna, Poprzeczna, Prusa, Rawicka, Reja,
Reymonta, Rusa, Sienkiewicza,
S³oneczna, S³owackiego, Staszica, Targowa, Tuwima, Woskowa,
Zacisze, Zamkowa, Zamkowy Folwark.
Kontakt z dzielnicowym - tel. 062
725-52-43, w komendzie -pokój
nr 112.

wrażenie, że zwiększa się
liczba osób nadużywających alkoholu. Picie jest powodem awantur domowych,
pod wpływam alkoholu dokonuje się wykroczeń. Często są to jednorazowe incydenty, ale niestety w wielu
przypadkach okazuje się, że
sprawa wygląda poważnie,
a awanturujący się pije od
lat, przez co cierpi cała rodzina. - Żeby pomóc, ważna
jest rozmowa, wysłuchanie
wszystkiego, co ludzie mają do
powiedzenia - mówi dzielnicowy.
Pana Artura niepokoi też
fakt, że coraz młodsze osoby
sięgają po alkohol. Wielokrotnie spotyka w parku (również
znajduje się w dzielnicy nr 2),
nastolatków, którzy w zaciszu
parkowych alejek piją alkohol.
- W rozmowie z rodzicami odnoszę czasem wrażenie, że
usprawiedliwiają dzieci, bagatelizują problem. Nie widzą w
tym niczego złego, że gimnazjaliści piją piwo w parku. I
to jest smutne - mówi.
Monika Menzfeld-Czubak

2 kwietnia w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera odbyło się czwarte spotkanie z
seniorami „Zawsze aktywni”, a 7
kwietnia - kolejne z uczniami. Rozstrzygnięto także konkurs na świateczną kartkę.
Hasło przewodnie spotkania z
seniorami brzmiało „Święta za pasem, czyli czas się wziąć do roboty”. Właścicielka kwiaciarni „Paulina” - Paulina Bielawna pokazała
uczestniczkom, jak wykonać różnego rodzaju stroiki wielkanocne.
Natomiast bibliotekarka Beata Waleńska uczyła robienia kolorowych,
wiosennych kwiatów. Atrakcją spotkania była wizyta Katarzyny
Szczegóry, właścicielki firmy „Fryzurka - usługi fryzjerskie w Twoim domu”, która zaprezentowała
swój kunszt, wykonując paniom
piękne fryzury. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek o tematyce
wielkanocnej ze zbiorów książnicy. „Zawsze aktywni” to cykl zorganizowany dzięki współpracy z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
7 kwietnia odbyły się kolejne
warsztaty literacko-plastyczne pod

hasłem „Wiosna w Twoich rękach”.
Wzięli w nich udział uczniowie z
klasy VI b SP nr 1 w Krotoszynie.
Wyniki konkursu plastycznego
pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”. Prace oceniała komisja
konkursowa w składzie: Ewa Bukowska – dyr. KBP, Beata Ulbrych
– instruktor plastyki KOK oraz
Krystyna Talaga, Alina Kajewska
i Beata Waleńska (biblioteka).
Klasy I - III

I m. Zuzanna Walczak, SP nr 3 w
Krotoszynie, kl. II
II m. - Bartosz Wachowiak, SP w
Roszkach, kl. I
III m. - Ania Panfil, SP nr 8 w Krotoszynie, kl. II
Wyróżnienie - Paulina Witkowska
SP w Świnkowie kl. III
Klasy IV - VI

I m. Katarzyna Witkowska, SP w
Świnkowie, kl. V
II m. Maciej Czubak, SP nr 8 w Krotoszynie, kl. IV
III m. Kamil Klarczyk, SP w Lutogniewie, kl. V
Wyróżnienie - Sandra Koniarek,
SP w Chwaliszewie, kl. V
(kbp)

fot. archiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa

www.is.krotoszyn.pl

Robienie stroików i wiosennych kwiatów wprowadzi³o wszystkich w wiosenny
nastrój.

Rozgrywki przy stole
4 kwietnia pierwszoligowy zespó³ tenisistów Krotosza uda³ na wyjazdowy
mecz z dru¿yn¹ Politechniki Œlaskiej Gliwice. Na pierwszym stole zagrali Kazimierz Wiszowaty i Adrian Rybak, którzy
nie dali swoim rywalom Jaros³awowi
Kolekcie i Markowi K¹dzieli ¿adnych
szans, zdobywaj¹c komplet 5 punktów.
Natomiast na drugim stole w naszej dru¿ynie wyst¹pili Jaros³aw Maækowiak i

Krzysztof Strza³kowski, którzy zagrali z
Szymonem Skopem i Tomaszem Pisarczykiem. Maækowiak pokona³ swoich rywali w piêknym stylu, wygrywaj¹c obydwa pojedynki 3 : 0, natomiast Strza³kowski wygra³ z Pisarczykiem 3 : 1, a w
drugim meczu przegra³ ze Skopem 1 :
3. Wynik meczu 9 : 1 dla naszej dru¿yny, co umocni³o nasz zespó³ na VII miejscu w rozgrywkach I ligi.
(olo)

Turniej tañca
28 marca odby³ siê w Krotoszynie
po raz 20. Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Krotoszyna. Trzydzieœci szeœæ klubów
z ca³ej Polski, m.in. z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, Wroc³awia, a nawet ze Œwinoujœcia zg³osi³o
ponad 80 par w dwunastu kategoriach
tanecznych.
Bardzo ³adnie zaprezentowali siê
gospodarze, czyli pary æwicz¹ce w krotoszyñskim klubie „Show Dance”,
zdobywaj¹c z³oto w kategoriach:
12-13 E - Marcelina Musieliñska i Micha³ Pernak,
14-15 C - Ania Tuszyñska i Ziemowit
Mañkowski (zarówno w standardzie,

jak i w ³acinie) oraz w kat. pow. 15 C Jagoda Szkud³apska i Mateusz Keller.
Ogó³em Krotoszyn reprezentowa³o 7
par.
Zwyciêzcy turnieju otrzymali medale i puchary oraz dyplomy i pami¹tki z Krotoszyna wrêczane przez burmistrzów Franciszka Marsza³ka i Ryszarda Czuszke.
Sympatyczna atmosfera, piêkny
s³oneczny dzieñ i uœmiechniête twarze zawodników i ich rodziców sprawi³y, ¿e by³o to mi³e wydarzenie, co
podkreœli³ burmistrz Julian Jokœ, zapraszaj¹c wszystkie pary na kolejny
turniej w naszym mieœcie.
(mgod)

www.is.krotoszyn.pl
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¯eby latarnie oœwietla³y mieszkania

Do 30 kwietnia można wpłacać wadium uprawniające
do udziału w przetargu na
sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie przy ulicach Widokowej i Radosnej.
Przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe działki są położone przy drodze
o nawierzchni gruntowej.
Przetarg odbędzie się 6 maja
w Urzędzie Miejskim w sali
nr 40 o godz. 10.00. Wadium
wynosi 4000 złotych. Bliższe
informacje można uzyskać w
godz. od 8.00 do 15.00 w UM
ul. Kołłątaja 7 pokój 24.

mont akordeonu zespołu ludowego Kobierzanki.
Korzystając z obecności władz
gminy, mieszkańcy przedstawiali
swoje oczekiwania co do lokalnych
remontów, głównie dróg i ulicznych
latarni. Najpilniejszymi potrzebami, a za taką uznano m.in. zarwany przepust na ulicy Leśnej, obiecał zająć się naczelnik Kurek. Sołtys Zofia Jamka dziękowała mieszkańcom za aktywność, prosząc jednak żartobliwie o umiar w oczekiwaniach: - Niektórzy to by chcieli,
żeby te lampy z ulicy oświetlały ich
mieszkania. Jedna z mieszkanek
postulowała zmniejszenie częstotliwości odbioru śmieci przez PGKM,
jej zdaniem wystarczyłoby to robić
raz w miesiącu. Wiceburmistrz
Franciszek Marszałek wyjaśnił, że

Wnioskodawco,
b¹dŸ dok³adny
Jeśli nie wypełnisz dokładnie
wniosku o przyznanie pomocy na
modernizację gospodarstwa rolnego, stracisz szansę na dofinansowanie. Od 21 do 28 kwietnia br.
można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW
2007-2013. Zasady ubiegania się o
przyznanie pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.
U.2007 nr 193, poz. 1397 z późn.
zm.). Pomoc w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu niezbędnych załączników stanowi Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz Instrukcja wypełnienia planu rozwoju gospodarstwa (PRG).
Osoby, które zamierzają ubie-

gać się o przyznanie pomocy finansowej, powinny zwrócić szczególną
uwagę na prawidłowe wypełnienie
wniosku i przygotowanie załączników. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji (przypisy na formularzu określają pozycje wymagane) oraz o załączeniu dokumentów niezbędnych
do wstępnej weryfikacji wymogów
formalnych.
Jeśli we wstępnej weryfikacji
(preselekcji) stwierdzone zostaną
uchybienia lub braki w tym zakresie tj. niewypełnienie pozycji wymaganych bądź niedołączenie
wszystkich niezbędnych dokumentów, Agencja - zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia nie przyzna pomocy. Na tym etapie
oceny wnioskodawca nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek
uzupełnień ani poprawek w złożonej dokumentacji. Możliwość dokonywania uzupełnień i poprawek
istnieje dopiero na następnych etapach oceny.
(oprac. Departamencie
Wsparcia Inwestycyjnego)
(eliz)

Krotoszynianka stypendystk¹
7 kwietnia br. burmistrz Krotoszyna Julian Jokś uczestniczył
w uroczystym spotkaniu, podczas którego prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Radosław Torzyński, wręczył dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium im. Jana Pawła II Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród nagrodzonych była mieszkanka Krotoszyna, Aleksandra Kmiecik, uczennica Gimnazjum Językowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z regulaminem ww.
stypendium jest przyznawane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce bądź wykazują
szczególne uzdolnienia, dotyczące w wielu płaszczyznach aktywności uczniowskiej.
Uwzględniając zapisy powyższego regulaminu, Miasto i Gmina Krotoszyn dofinansowała stypendium w wysokości 50%, co
stanowiło kwotę 350 zł.
(wsso)

fot. Izabela Bartoœ

3 kwietnia mieszkañcy Kobierna dyskutowali
na zebraniu w Wiejskim Domu Kultury o problemach swojej wsi.
Zebranie prowadziła sołtys
Zofia Jamka, za stołem prezydialnym zasiedli wraz z nią ks. proboszcz Ryszard Dziamski, burmistrz Julian Jokś, jego zastępca
Franciszek Marszałek oraz Michał
Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Do udziału w zebraniu zaproszono także dyrektor szkoły oraz
radnych. Głównymi tematami spotkania było sprawozdanie z całorocznej działalności sołtysa i Rady
Sołeckiej. Sołtys Jamka przedstawiła mieszkańcom propozycję podziału pieniędzy przeznaczonych
na potrzeby wsi w roku bieżącym.
Na wniosek członkiń miejscowego
koła gospodyń zdecydowano się
przeznaczyć pewną kwotę na re-

Krótko

Na zebraniu jedni mieszkañcy upominali siê o remont drogi, inni postulowali
wiêksz¹ dba³oœæ o œrodowisko.

regulamin obowiązujący w gminie
nie przewiduje takiej możliwości,
natomiast burmistrz Jokś przybliżył plany Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy odnośnie budowy
wspólnego zakładu utylizacyjnego.
Kobierzanie mówili jeszcze o bra-

ku targu zwierząt w Krotoszynie, o
konieczności częstego kontrolowania hydrantów wodnych i obcięciu
konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu. Zaakceptowali nazwy
dla dwóch ulic: Spacerowej i Widokowej.
(eliz)

Biegnij z nami
Burmistrz Krotoszyna zaprasza 9 maja
wszystkich mieszkañców na Ogólnopolski
Bieg Wiosny.
Impreza służy popularyzacji
biegów jako jednej z powszechnie 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 biegu jest burmistrz Krotoszyna,
współorganizatorami KS Krotosz i CSiR. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas
biegu i na mecie. Patronat me-

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 zawodów czynne od godz.
14.00. Na biegaczy czeka trasa
o długości 3,5 km, z nawierzchnią asfaltową. Nie ma limitu
czasowego. Każdy uczestnik,
który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. Spośród
wszystkich osób, które ukończą
bieg, zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe.
(eliz)

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 1 kwietnia br.
pomoc finansowa na zbiór,
transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt jest
udzielana pod warunkiem
dokonania zgłoszenia padnięcia i jego unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Pomoc ta dotyczy bydła, owiec,
kóz, trzody chlewnej i koni.
Jeśli więc producent nie
zgłosi w terminie tych strat,
nie będzie mógł skorzystać
z pomocy finansowej Agencji.

Przyjmie
sta¿ystów
Urząd Miejski przyjmie na
staż absolwentów szkół wyższych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
osoby bezrobotne. Zainteresowanych prosimy o osobiste dostarczenie podania, CV i kserokopii dyplomu do Urzędu Miejskiego, pok. nr 20 lub 21, do 24
kwietnia.
(am)

Szkolenie dla ma³ych firm
Regionalna Izba Przemys³owo-Handlowa w Lesznie zaprasza na szkolenie
o dotacjach w ramach dzia³ania Tworzenie i rozwój.
Szkolenie jest związane z
bliskim już naborem wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany
termin ogłoszenia naboru - 31
marca br. Wnioski przyjmowane będą od 5 maja tylko przez
10 dni.
Szkolenie przeznaczone jest
dla osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć działalność
gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Podczas spotkania omówiony zostanie plan rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013.

Głównym tematem spotkania
będzie działanie 3.2 Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a w szczególności: cele,
beneficjenci, forma i wysokość
pomocy, działalności gospodarcze, na które można uzyskać
wsparcie, koszty podlegające
refundacji, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zasady wypełniania ekonomicznego
planu operacji, procedura oceny i wyboru wniosku. Szkolenia
prowadzą pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu.
Szkolenie odbędzie się 16
kwietnia o godz. 10.00 w Wy-

ższej Szkole Humanistycznej w
Lesznie, wejście od ul. Królowej
Jadwigi 10, budynek D, I piętro,
sala 101. Cena wynosi 80 zł dla
firm zrzeszonych w Regionalnej
Izbie Przemysłowo-Handlowej
w Lesznie, 100 zł dla firm pozostałych.
W cenę wliczony jest poczęstunek, materiały szkoleniowe
oraz zaświadczenie o uczestnictwie. Warunkiem uczestnictwa
jest przesłanie karty zgłoszeniowej faksem 65/ 529 67 41.
RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku
Piechoty 34, 64-100 Leszno, tel
65 529 56 56, faks 65 529 67 41,
www.riph.pl
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Rola biblioteki
- Rola bibliotek siê zmienia - mówi Ewa Bukowska, dyrektor Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej.

XIII Puchar LZS Bo¿acin w tenisie sto³owym Bo¿acin, 5 kwietnia 2009 r.
Seniorzy
1. Szczotka Dominika
2. Robak Paulina
3. Robak ¯aneta
4. Bielarz Karolina

LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin

Gdynia Stanis³aw Krotosz Krotoszyn
Szymczak Mateusz LZS Bo¿acin
Grzelski S³awomir Krotoszyn
Polowczyk Krystian LZS Bo¿acin
Kasprzak Jerzy
LZS Piwniczanka
Sójka Marek
LZS Gorzupia

Gimnazjaliœci
1. Polowczyk Krystian
2. Janowski Grzegorz
3. Stêclik Tomasz
4. Litwin Konrad

LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin
LZS Bo¿acin

Startowa³o 63 zawodników i zawodniczek. Puchary - dla 5 najlepszych w
kategorii seniorów i dla 3 najlepszych w kategorii seniorek i gimnazjalistek.
Nagroda so³tys Marii Wygralak dla najm³odszej – Martyny Bielarz.

telników - mówi Ewa Bukowska.
- Zdarzyło się, że w ciągu 2 tygodni zakupiliśmy książkę, o
którą pytało kilku studentów.
Zakup okazał się trafiony, a
książka cieszy się dużym zainteresowaniem.
Dyrektor mówi o spadku
czytelnictwa w bibliotekach w
całej Wielkopolsce, również
w Krotoszynie. Jednak dane
wskazują, że u nas ruch czytelniczy nie maleje, a wypożyczeń jest więcej niż w roku
ubiegłym. Szczególnie chętnie wypożyczane są nowości.
- Od 2008 roku można w dziale dla dorosłych korzystać z

katalogu w komputerze mówi Krystyna Talaga, kierowniczka działu. - Wprowadzone są wszystkie nowości,
cały czas dodajemy kolejne
informacje o posiadanym
księgozbiorze.
W czytelni dla dorosłych
wszystkie pozycje książkowe
zostały skatalogowane w
komputerze. Krotoszyńscy bibliotekarze korzystają z wielu szkoleń, wyjeżdżają na targi książki, gdzie nawiązują
kontakty, które potem procentują, przekładając się na spotkania z ciekawymi ludźmi.
Monika Menzfeld-Czubak

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ reprezentantów krotoszyñskiej siódemki w wielkopolskim finale siatkówki ch³opców w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej 2008/2009.
Prawo udzia³u w finale, który odby³ siê 7 kwietnia w
Kaliszu, uzyska³o osiem najlepszych zespo³ów z etapów
rejonowych. Walka toczy³a siê nie tylko o medale mistrzostw Wielkopolski, ale tak¿e o awans do krajowego
fina³u.
Zespo³y rozlosowano do dwóch grup, gdzie systemem
„ka¿dy z ka¿dym” wy³oniono zespo³y, które gra³y o miejsca. Krotoszynianie znaleŸli siê w grupie B wraz z mistrzem
rejonu koniñskiego - SP Wilczyn, mistrzem rejonu poznañskiego wschodniego - SP Suchy Las, oraz mistrzem rejonu poznañskiego zachodniego - SP 2 Nowy Tomyœl.
Mecz z Nowym Tomyœlem nie zapowiada³ naszego sukcesu, krotoszynianie grali nerwowo, pope³niaj¹c sporo
b³êdów. Wygrana 2:1 (25:20,18:25,15:13) podzia³a³a jednak mobilizuj¹co i nastêpne mecze nasza dru¿yna wygrywa³a zdecydowanie i wysoko.
Mecz o z³oty medal z SP 18 Kalisz od pocz¹tku uk³ada³ siê po myœli krotoszynian, nasi rywale nie radzili sobie z przyjêciem zagrywki, a to utrudnia³o im wyprowadzenie skutecznego ataku. Podopieczni Piotra Robakowskiego grali skutecznie w obronie, umiejêtnie kontruj¹c i
powiêkszali przewagê. Kolejne czasy i zmiany na ¿¹danie
opiekuna osiemnastki nie zmieni³y obrazu gry i spotka-

nie zakoñczy³o siê zwyciêstwem krotoszynian 2:0
(25:18,25:18).
Sukces zespo³u z Krotoszyna by³ sensacj¹ turnieju,
gdy¿ w jego sk³adzie a¿ siedmiu na dziesiêciu zawodników
jest uczniami klasy pi¹tej. Mimo ró¿nicy wieku i warunków fizycznych zespó³ z siódemki okaza³ siê najlepszy w
Wielkopolsce i awansowa³ do mistrzostw Polski, które
odbêd¹ siê w dniach 14-17 czerwca w G³ucho³azach.
Statuetki najlepszego zawodnika turnieju odebrali w
zespole krotoszyñskim Jakub Robakowski i Piotr Kruœ.
Wyniki mistrzostw Wielkopolski
1. SP nr 7 Krotoszyn
2. SP nr 18 Kalisz
3. SP nr 1 Gostyñ
4. SP nr 2 Nowy Tomyœl
5. SP Suchy Las
6. SP nr 7 Pi³a
7. SP nr 56 Poznañ
8. SP Wilczyn
SP 7 Krotoszyn: Borusiak Pawe³, Kruœ Piotr, Nowacki Kamil, Paluszek Mariusz, Robakowski Jakub, Kaczmarek Marcin, Gruchociak Mateusz, Kaczmarek Marcin, Chmielarz Krystian, B³a¿ejczyk Mi³osz. Opiekun: Piotr Robakowski.
(rob)

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000.
Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red. nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Korekta: Urszula
Makie³a. Wspó³pracownicy: S³awomir Horyza, Marlena Nabzdyk, Lechos³aw Witek, Roman
Wosiek, Rafa³ Patalas. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 062 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

fot. archiwum

Dyrektor Ewa Bukowska jest zdania, ¿e przed bibliotekami stoj¹ nowe wyzwania.

Mistrzowie Wielkopolski
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fot. Monika Menzfeld-Czubak

- Biblioteka ma tętnić życiemtłumaczy rozmówczyni i wyjaśnia, że winna stać się centrum
kultury, miejscem, gdzie odbywają się liczne spotkania, wieczory autorskie, wystawy, warsztaty i szereg innych imprez, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i
dorosłych. Wszystkie te działania
wiążą się z podstawowym zadaniem biblioteki, jakim jest upowszechnianiem czytelnictwa, bo
większości tych imprez towarzyszy książka. - Nie zapominamy o
czytelnikach, stale uzupełniamy
księgozbiór o nowości - mówi dyrektor.
W 2008 r. biblioteka wzbogaciła się o 2670 woluminów (w tym
280 książek podarowanych bibliotece) za 52,5 tys. zł. Zakupione książki zasiliły dział dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży oraz filie biblioteczne: pięć
wiejskich i jedną miejską. Wybór
książek przy zakupie nie jest
przypadkowy. Pracownicy biblioteki na bieżąco przeglądają katalogi i oferty wydawnictw z nowościami, śledzą „Notes Wydawniczy” - miesięcznik dla zainteresowanych rynkiem książki. Nie
bez znaczenia są głosy czytelników, którzy mogą wypełniać dezyderatki i sugerować kupno
książki, o którą powinien uzupełnić się biblioteczny zbiór. - Jesteśmy otwarci na propozycje czy-

www.is.krotoszyn.pl

Od lewej: M. Bielarz, K. Bielarz, P. Robak, ¯. Robak w towarzystwie Marii
Wygralak.

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w Krotoszynie przy ul. Rynek 1 Ratusz .
Opis lokalu
Lokal u¿ytkowy znajduje siê w budynku po³o¿onym przy ul. Rynek 1 R. Budynek zlokalizowany jest na dzia³ce oznaczonej ewidencyjnie nr 1159, która stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy
Krotoszyn i dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta KW 24254. Powierzchnia u¿ytkowa
lokalu wynosi 345,6 m2.
Czynsz
Stawka wywo³awcza czynszu za najem wynosi 5 184 z³ miesiêcznie + podatek VAT. Stawka
czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszanych przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Stawka nie obejmuje
op³at za media dostarczane do lokalu, nale¿noœci te bêd¹ pokrywane przez najemcê.
Termin p³atnoœci
Czynsz jest p³atny miesiêcznie z góry ,w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium gotówk¹ w wysokoœci 5 000 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych),
- z³o¿enie „oœwiadczenia przystêpuj¹cego do przetargu”.
Wadium
Wadium w wysokoœci 5 000 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych) nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie, pok. 26, lub przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855 do 14 maja 2009 r. Za wniesienie wadium uwa¿a siê
zaksiêgowanie œrodków na koncie tutejszego Urzêdu w podanym wy¿ej terminie. Wadium
wp³acone przez oferenta, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet op³aty z tytu³u czynszu,
natomiast pozosta³ym uczestnikom przetargu jest zwracane. W przypadku wygrania przetargu i nieprzyst¹pienia do zawarcia umowy w wyznaczonym dniu wadium ulega przepadkowi.
Warunki umowy
Umowa najmu z osob¹, która wygra przetarg zostanie zawarta na 9 lat. Wynajmowany lokal
wykorzystywany bêdzie przez Najemcê wy³¹cznie na cele zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gastronomiczno - rozrywkow¹. Umowa najmu zostanie zawarta z dniem 1 lipca 2009 r. Przetarg
odbêdzie siê 19 maja 2009 r. o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja
7, sala nr 3.
Bli¿szych informacji na temat najmu lokalu u¿ytkowego mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w Krotoszynie, pok. 24 lub tel. 0 62 7227 477.
Burmistrz Krotoszyna zastrzega sobie mo¿liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

