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Kwiecieñ up³yn¹³ w Polsce pod znakiem rocznicy zbrodni katyñskiej oraz uroczystoœci ¿a³obnych i medialnych dyskusji o katastrofie pod Smoleñskiem. O spotkaniach lokalnych zwi¹zanych z
wydarzeniem czytaj na s. ... Na zdjêciu wspólne posiedzenie Rady
Miejskiej i Rady Powiatowej... czytaj na s. 4 i 5.

fot. Izabela Bartoœ

DWUTYGODNIK SAMORZĄDU

Burmistrz Krotoszyna
zaprasza na

OGÓLNOPOLSKI
„BIEG WIOSNY”
8 maja 2010 r. godz. 1600
Start i meta: KROTOSZYÑSKI RYNEK
Dystans: ok. 3 km
Spoœród wszystkich uczestników biegu zostan¹ rozlosowane
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Przegl¹d piosenkarski

Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka w Krotoszynie zaprasza na dwie wystawy czasowe
upamiêtniaj¹ce 70. rocznicê
zbrodni katyñskiej. Na wystawie
„Ocaliæ od zapomnienia. Krotoszyñska Lista Katyñska” zaprezentowano biogramy, fotografie, dokumenty, oryginalne kartki pocztowe z obozów jenieckich oraz
inne pami¹tki po oficerach WP i
policjantach z powiatu krotoszyñskiego – ofiarach zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Druga
pod nazw¹ „Katyñ – Golgota
Wschodu” to wystawa prac plastycznych laureatów i uczestników
konkursu dla uczniów gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych na
plakat o tematyce katyñskiej. Wystawy bêd¹ czynne do 28 maja.

Galeria Refektarz zaprasza do
ogl¹dania wystawy prac powsta³ych podczas zgrupowania Plener
2009 Krotoszyn. Wystawa czynna
do 14 maja.
18 maja o godz. 20.00 odbêdzie
siê w Rynku msza w 90. rocznicê
urodzin Jana Paw³a II.
21, 22 i 23 maja Dni Krotoszyna
po³¹czone z obchodami 20-lecia
Samorz¹du Terytorialnego. Na
Rynku wyst¹pi¹ m.in. zespó³ D¿em
(pi¹tek), Maryla Rodowicz (sobota) i Bayer Full (niedziela). W sobotê uroczysta sesja Rady Miejskiej, której artystycznym zwieñczeniem bêdzie kinowy koncert
Agnieszki Duczmal z Orkiestr¹ Polskiego Radia Amadeus oraz profesora Andrzeja Stefañskiego.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska
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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 36 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
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19 kwietnia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê I Powiatowy Przegl¹d Piosenki
Polskiej lat 50 – 60.
ność wysłuchała kilkanaście starych przebojów, m.in. ,,Parasolki’’, „Złoty pierścionek”, ,,Kareta ”, „Czerwony autobus”. Prowadząca koncert E. Gasztka ożywiała salę konkursami związanymi z latami 50-60, z latami
młodości, za które też były nagrody.
Organizatorzy dziękują za finansowe wsparcie imprezy i zapraszają uczestników za rok.
Elżbieta Gasztka

fot. archiwum (x2)

Burmistrz Krotoszyna zaprasza na
Bieg Wiosny, który odbêdzie siê w
sobotê 8 maja. Start na Rynku o
godz. 16.00.

www.is.krotoszyn.pl

Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie ,,Razem’’ wespół
z Biblioteką. Przegląd został dofinansowany przez starostę oraz
burmistrza Krotoszyna. W imprezie wzięło udział 51 uczestników
z Krotoszyna, Koźmina Wlkp.,
Chwaliszewa i Kobierna. Występy oceniało jury w składzie: Andrzej Piotrowski, Romana Hyszko, Beata Waleńska. W kategorii
zespołów I miejsce przypadło

,,Seniorkom” z Kobierna, II ,,Pogodnym” z Krotoszyna, a III
- ,,Lirze” z Chwaliszewa. W kategorii indywidualnej I miejsce
zajęła Wiktoria Wujczyk, II Sabina Szymczak, III - Łukasz
Olszewski. Wyróżnienie - Mieczysław Opielewicz. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, a
laureaci nagrody. Grand Prix
otrzymały: Elżbieta Gasztka i
Anna Lewandowska. Publicz-

Szko³a w programie
Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
- jako jedyna szko³a z powiatu krotoszyñskiego
oraz jedna z 15 z Wielkopolski - zosta³ zakwalifikowany do projektu: „Innowacyjne wsparcie
szkó³ uwzglêdniaj¹ce specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”.
Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem tego projektu jest prowadzenie dodatkowych
zajęć oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele
z Zespołu Szkół nr 2, którzy będą
pracować w ramach projektu
wybrali do realizacji metodę stymulacji sensorycznej.
Integracja sensoryczna to
proces, dzięki któremu mózg
otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając, interpretując i integrując
ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc,
integracja sensoryczna jest taką
organizacją wrażeń, by mogły być
użyte w celowym działaniu.
Po serii szkoleń (konferencje i
nauka w systemie e-learning) nauczyciele będą prowadzić dodat-

kowe zajęcia wybraną metodą.
Realizowane one będą w ciągu
trzech lat w obecnej klasie
pierwszej integracyjnej. Terapia
ta jest oparta na działaniu ukierunkowanym, metodycznym,
której formą często jest zabawa.
Dlatego dzieci bardzo chętnie
przychodzą na zajęcia. W tej
metodzie dziecko uczy się poprzez ruch. Na sali są duże piłki, wałki, miękkie materace,
trampolinki, deskorolki, jak również sprzęt podwieszany, który
dostarcza stymulacji przedsionkowej. Specjalny gabinet do stosowania metody stymulacji sensorycznej zostanie wyposażony
ze środków unijnych.
Szkoła pozyska sprzęt o wartości ok. 10 000 złotych oraz
środki na prowadzenie dodatkowych zajęć integracji sensorycznej przez trzy kolejne lata. Rolą
terapeuty jest takie pokierowanie aktywnością dziecka, by
była dostosowana do jego potrzeb i możliwości.
(zs2)

Przy³¹cz siê do teatru
Interesujesz siê teatrem?
Lubisz wystêpowaæ na scenie?
Masz ciekawe pomys³y? Chcesz zrobiæ coœ po¿ytecznego? W takim razie
szukamy w³aœnie Ciebie. Przy³¹cz siê do grupy „Teatr na blokowisku”!
Oferujemy:
cotygodniowe zajêcia, które:
- poszerz¹ Twoj¹ wiedzê o teatrze i sk³adnikach przedstawienia teatralnego
- polepsz¹ Twoj¹ dykcjê
- poka¿¹ Ci, jak wykorzystaæ gest i mimikê
- podpowiedz¹, jak mówiæ g³oœno i nie mêczyæ siê przy tym
salê wyposa¿on¹ w kurtynê, nag³oœnienie i reflektory teatralne
pracê w zgranym, m³odym i dynamicznym zespole z ludŸmi, którzy tak jak
Ty kochaj¹ TEATR przynajmniej dwa wystêpy z Twoim udzia³em w ramach
projektu „Teatr na blokowisku”
- dobr¹ zabawê i mo¿liwoœæ bycia kimœ innym (choæ przez chwilê).
Organizator: Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y „G-4”. Zapisy: sekretariat
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Osoba odpowiedzialna: Ma³gorzata
P³ugowska.
(em)

Nowa strona
21 kwietnia odbył się publiczny pokaz połączony z inauguracją
w sieci nowej strony internetowej naszej lokalnej organizacji.
Strona należy do Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Powstania i Rozwoju Kompleksowej Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej na
Ziemi Krotoszyńskiej, które zainicjowało już kilka spotkań dla mieszkańców zainteresowanych rehabilitacją zdrowotna przy chorobach
serca. Adres strony www.kareh.krotoszyn.com.pl
(red.)
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Porozumienie w Odolanowie Upominki

w muzeum

Do końca maja należy uiścić
II ratę opłaty za koncesję na
sprzedaż i podawanie alkoholu. Po wpłaceniu pieniędzy w
kasie Urzędu (pok. 26, parter)
należy zgłosić się z dowodem
wpłaty do Wydziału Promocji,
Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej (pok. 46, I piętro).

Informujemy, że w Muzeum Regionalnym można kupić pamiątki z Krotoszyna - drobne upominki sygnowane na zlecenie
Urzędu Miejskiego herbem lub
nazwą miasta. Są to: foldery,
breloczki, długopisy, kubki termiczne, koszulki, torby bawełniane i inne.
Niedrogi gadżet reklamowy,
spełniający jednocześnie funkcje użytkowe, może być dobrym
pomysłem na prezent dla krewnych i znajomych z innych miejscowości czy też przy innych
(eliz)
okazjach.

Sygnatariusze umowy gratuluj¹ sobie po podpisaniu dokumentu; tu: prezydent
Ostrowa i burmistrz Krotoszyna

Obie strony pokazały w ten sposób, że szanują wzajemnie swoje
zamierzenia
inwestycyjne.
Ze strony Związku dokument
podpisali: burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś, który jest przewodniczącym Zarządu, oraz wiceburmistrz Zdun Marian Sobański jako członek Zarządu. W imieniu
Ostrowa Wlkp. umowę sygnował
prezydent miasta Radosław Torzyński. Prezydent zasugerował,
aby zgodnie z niepisaną tradycją
nazywać to porozumienie odtąd
„odolanowskim”. Wyraził nadzieję, że współpraca sygnatariuszy
będzie się rozwijała na tyle dobrze, że dojdzie w przyszłości do
II, III oraz kolejnych „porozumień

odolanowskich”.
Korzystając z obecności
przedstawicieli prasy i telewizji,
samorządowcy zwrócili na spotkaniu uwagę na brak dobrych
rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby gminom i miastom na
prawidłową i mającą uzasadnienie ekonomiczne gospodarkę
śmieciami.
Ich zdaniem sytuację uzdrowiłoby przekazanie samorządom prawa do decydowania o losach odpadów powstających na
podległych im administracyjnie
terenach. - Korzyści czerpią
inni, a my odpowiadamy za porządek - tłumaczył burmistrz
Julian Jokś.
(eliz)

Bêd¹ nowe ulice

fot. Izabela Bartoœ

Porozumienie dotyczy systemu gospodarowania odpadami
wielkogabarytowymi, wspólnego
dla mającego powstać Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
Koźmin Wlkp. i miasta Ostrowa
Wlkp. Dokument jest niezbędnym krokiem, który umożliwi
realizację planów Związku odnośnie budowy zakładu w Koźminie. Według długofalowej strategii gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego
gminy z naszej części Wielkopolski powinny prowadzić wspólną
gospodarkę śmieciami. Tymczasem zarówno Związek, jak i
Ostrów, usiłują tego uniknąć ze
względu na fizyczne odległości
pomiędzy gminami - transport
podniesie koszty unieszkodliwiania i składowania odpadów. Aby
spełnić odgórne wymagania i
rozwiązać ten szkopuł w korzystny sposób, postanowiono
wspólnie zarządzać przynajmniej częścią śmieci, stąd powyższe porozumienie.
A ponieważ plany Ostrowa odnośnie rozbudowy własnego
wysypiska - i Związku - co do budowy międzygminnego zakładu są już zaawansowane, porozumienie zostało podpisane na terenie neutralnym, w równej odległości od siedzib sygnatariuszy.

fot. Izabela Bartoœ

6 kwietnia o godz. 10.00 w sali narad Urzêdu Gminy i Miasta w Odolanowie zosta³o podpisane porozumienie pomiêdzy Ostrowem Wlkp. a
Zwi¹zkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Krótko

23 kwietnia w „Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie
Burmistrza Krotoszyna zapraszające zainteresowane
podmioty do negocjacji w
sprawie zakupu do 85 %
udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Krotoszynie. Pracownikom
Spółki przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15 %
udziałów. Termin składania
odpowiedzi na zaproszenie
do negocjacji upływa 22
czerwca 2010r. Więcej informacji na temat zaproszenia
znajdziemy na stronie internetowej Krotoszyna BIP –
Ogłoszenia o przetargach.

Dofinansowanie na £¹kow¹
Burmistrz Krotoszyna podpisał umowę na dofinansowanie budowy
ulicy Łąkowej. Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś podpisał umowę z wicewojewodą Przemysławem Paciem na dotację celową związaną z budową ulicy Łąkowej, na odcinku od ulicy Tyczyńskiego do Bolewskiego.
Według kosztorysu inwestorskiego całkowita wartość inwestycji wynosi
prawie 2 mln 200 tys. złotych. Dotacja od wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 opiewa
na 811 tys. złotych. Blisko 450 tys. ma wynieść wkład własny gminy, a
900 tysięcy wkład Starostwa Powiatowego. Powyższe kwoty mogą ulec
zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.
(eliz)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Spotkaniom urzêdników z inwestorami przewodniczy³ wiceburmistrz Franciszek
Marsza³ek, na zdjêciu pierwszy z lewej

I tak 6 kwietnia przekazano
place budowy firmie GembiakMikstacki sp. j, która zajmie się
przebudową ul. Zmysłowskiej
oraz Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu MAL-POL Józefa Krysia z Krotoszyna, które prowadzić będzie roboty na ul. Sudeckiej. Prace na ul. Zmysłowskiej polegać będą między inny-

mi na wykonaniu jezdni o długości 232,4 mb i szerokości 5,0 m,
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zakres robót
na Sudeckiej obejmuje utwardzenie kostką betonową nawierzchni ulicy o długości 189,80m i szerokości 6,0m. Wszelkie prace,
zgodnie z podpisanymi umowami, w obu przypadkach winny za-

kończyć się do 30 lipca.
W dniu 20 kwietnia nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy inwestycji pod nazwą
„Budowa ulic Poziomkowej i
Malinowej w Krotoszynie”. Roboty budowlane wykonywać będzie firma Brukarstwo i Handel
Włodzimierza Kasprzaka z Koźmina Wlkp. Zadanie obejmuje
swoim zakresem budowę ciągów pieszo-jezdnych o łącznej
dł. 220 mb o nawierzchni z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem. Termin zakończenia inwestycji upływa 31 sierpnia, a jej
wartość wynosi 324 tys. złotych.
26 kwietnia odbyło się spotkanie w sprawie przekazania
placu budowy firmie BUDKOM
PPHU J. Hofman i K. Kostecki
sp.j. w Kaliszu. Firma wygrała
przetarg na przebudowę ul. Słonecznej w Gorzupi. Prace
obejmą między innymi wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku długości
120 m. Na realizację zadania firma ma czas do 30 sierpnia br.

fot. Wojciech Ptak

W kwietniu w urzêdzie odby³o siê kilka spotkañ, podczas których przekazano place budowy firmom, które wygra³y przetargi na budowê dróg.

Kilka dni wczeœniej, 7 kwietnia, burmistrz Julian Jokœ oraz skarbnik gminy Grzegorz
Galicki podpisali w Poznaniu umowê z marsza³kiem na dofinansowanie innej
inwestycji - budowy placu sportowego dla dzieci i m³odzie¿y w miejscowoœci
Osusz-Salnia

Informacja z Urzêdu
Burmistrz Krotoszyna podaje do wiadomości, że w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. Z treścią wykazu można zapoznać się także na stronie internetowej
www.krotoszyn.pl Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1826/
2010 z dnia 13.04.2010 r.
***
Burmistrz Krotoszyna podaje do wiadomości, że w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców. Z treścią wykazu można zapoznać się także na stronie internetowej
www.krotoszyn.pl Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1857/
2010 z dnia 28.04.2010 r.

(mm, daw)
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Uczcili pamiêæ ofiar
16 kwietnia w sali Reprezentacyjnej krotoszyñskiego Ratusza odby³o siê wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w
Krotoszynie i radnych Powiatu Krotoszyñskiego.
skiem. Potem odmówili modlitwę prowadzoną przez ks. proboszcza Adama Modlińskiego
i uczcili pamięć ofiar tragedii
minutą
ciszy.
Radni obu jednostek administracyjnych, gminy i powiatu, przyjęli przez aklamację
wspólne oświadczenie, w którym pożegnali Prezydenta RP,
Jego Małżonkę oraz wszystkich obecnych na pokładzie
rozbitego samolotu. Z okolicznościowymi przemówieniami
wystąpili: senator Piotr Kaleta, burmistrz Julian Jokś i starosta Leszek Kulka.
Po zakończeniu spotkania
jego uczestnicy składali wpisy
w krotoszyńskiej Księdze Kondolencyjnej wyłożonej w holu
Ratusza.

fot. Izabela Bartoœ

Uroczyste spotkanie poświęcone pamięci osób, które
zginęły 10 kwietnia w katastrofie lotniczej, poprowadzili wspólnie przewodniczący obu
rad, miejskiej i powiatowej: Zofia Jamka i Stanisław Szczotka.
Gośćmi spotkania byli m.in.
księża z krotoszyńskich parafii
oraz senator Piotr Kaleta tudzież szefowie jednostek organizacyjnych gminnych i powiatowych.
Zebrani obejrzeli krótki film
dokumentalny nagrany podczas
ubiegłorocznego pobytu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w naszym mieście oraz kilkadziesiąt zrobionych wówczas
zdjęć. Obejrzeli również na dużym ekranie prezentację, zawierającą fotografie i nazwiska
tych, którzy zginęli pod Smoleń-

(eliz)

Uczestnicy spotkania sk³adali wpisy w krotoszyñskiej Ksiêdze Kondolencyjnej

Pod krzy¿em
Katyñskim

Krotoszynianin
w Krakowie

Mo¿e
wystartujesz?
Poznañski Akademicki
Inkubator Przedsiêbiorczoœci zaprasza do
udzia³u w projekcie
„Startuj z biznesem”.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. archiwum

W pi¹tek 16 kwietnia na krotoszyñskim cmentarzu, w kwaterze wojskowej, odprawiona
zosta³a msza œw. w intencji ofiar zbrodni katyñskiej, w 70. rocznicê wydarzeñ.

We mszy uczestniczyli przedstawiciele rodzin pomordowanych,
władze samorządowe, delegacje organizacji politycznych i kombatanckich, młodzież szkolna, uczniowie, mieszkańcy Krotoszyna. Na
wstępie patriotycznego spotkania minutą ciszy uczono ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
Historię wydarzeń w Katyniu przypomniał Antoni Korsak, historyk. Edward Jokiel, historyk, radny Rady Miejskiej w Krotoszynie przeprowadził apel pamięci pomordowanych. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod krzyżem Katyńskim
(mm)
i odśpiewaniem „Roty”.
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Krzysztof Ludwiczak z Krotoszyna, prezes Gminnej Spółdzielni
SCh, był jednym z niewielu krotoszynian, którzy uczestniczyli w pogrzebie tragicznie zmarłych Prezydenta RP i Jego Małżonki. Poniżej jedno z kilkudziesięciu zdjęć wykonanych przez pana Krzysztofa w Krakowie podczas pożegnania głowy państwa.
(eliz)

Wakacje z angielskim
Już po raz 16. Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie w Krotoszynie organizuje letni kurs języka angielskiego. Termin kursu: 5 - 29 lipca 2010 r. Zajęcia w odrębnych grupach wiekowych, tj. dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, poprowadzą nauczyciele i młodzież z USA oraz z Polski. Więcej informacji na stronie internetowej: www.kspa.krotoszyn.pl
Zapisy pod numerami telefonów: 605 442 754 i 503 192 873 oraz
krotoszynkspa@gmail.com
(maw)

Projekt składa się z kompleksowego programu szkoleń i doradztwa. Najlepsze
osoby, wyłonione przez Komisję Oceny Wniosków, mogą
otrzymać dotację inwestycyjną w wysokości 40 000 zł
na założenie własnej firmy
wraz z comiesięcznym wsparciem w wysokości 1276 zł,
przez 6 miesięcy.
W projekcie mogą wziąć
udział osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia, nie
prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12
miesięcy oraz pochodzą z niżej wymienionych powiatów.
Projekt podzielony jest na
dwa cykle. Pierwszy, już trwający, obejmuje powiaty: złotowski, międzychodzki, szamotulski, chodzieski, pilski
oraz czarnkowsko-trzcianecki. Cykl drugi, do którego rekrutacja już się rozpoczęłą,
obejmie powiaty: rawicki, jarociński, gostyński, krotoszyński oraz pleszewski.
Szczegółowe informacje
oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie
www.paip.pl w zakładce Startuj z biznesem.
(red.)

www.is.krotoszyn.pl
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Fina³ turnieju

Po¿egnanie
Prezydenta

Dobieg³ ju¿ koñca Turniej Sportowo-Rekreacyjny Szkó³ Podstawowych o Puchar Burmistrza
Krotoszyna.
Chęć udziału w turnieju zgłosiło dziewięć szkół, których drużyny drogą losowania rozdzielono do trzy grupy. Jak co roku rozstawieni zostali finaliści poprzedniej edycji, a więc: SP 8, SP
4 i SP Lutogniew, do których dolosowano pozostałe szkoły.
Grupa I: SP 4, SP Orpiszew,
SP Chwaliszew. Grupa II: SP 8,
SP Roszki, SP 3. Grupa III: SP
Lutogniew, SP Świnków, SP Benice. Do finału awansowali zwycięzcy poszczególnych grup, czyli SP 4, SP 8 i SP Benice.

(lew)

Krotoszynianie w chwili sk³adania wpisu kondolencyjnego

twarzach obecnych malowały się
tak wyraźnie, że żadne słowa nie
mogłyby ich lepiej wyrazić. Mimo
że w Sali Kolumnowej przebywaliśmy tylko kilkanaście sekund,
a w Pałacu kilka minut, to przeżycia związane z tą wizytą pozostaną w nas na całe życie. Na
koniec pozostał wpis do księgi

pamiątkowej. Falujące przed Pałacem morze ludzkich głów i bijący w oczy mimo pełni dnia
blask dziesiątków tysięcy zniczy
pokazywały, że polskość i patriotyzm to pojęcia, które nadal mają
wielki wpływ na nasze wyobrażenia o życiu, wypełnionym dobrem i sensem.

fot. Lechos³aw Witek

Kilkuosobowa delegacja z
burmistrzem Julianem Joksiem
i przewodniczącą Rady Miejskiej
15 kwietnia złożyła Prezydentowi ostatni hołd.
Wewnątrz pałacu nie wolno
było wykonywać żadnych zdjęć.
W jego przedsionku można było
zobaczyć zdjęcia dziewięciu pracowników Biura Ochrony Rządu.
Trumny z ich ciałami znalazły
się na Okęciu dopiero wczoraj.
Na półpiętrze przeszliśmy obok
trumien najbliższych współpracowników Prezydenta. Stamtąd
dalej schodami, przesuwając się
w niekończącym się sznurze
osób, pragnących pożegnać tragicznie zmarłych, weszliśmy do
Sali Kolumnowej, w której znajdowała się już tylko prezydencka para, warta honorowa oraz
zmieniająca się asysta posłów,
senatorów i najwyższych urzędników państwowych. Zatrzymaliśmy się na krótko, by złożyć
kwiaty.
Choć wszystko odbywało się
w kompletnej ciszy, uczucia na

fot. Franciszek Marsza³ek

Tak¿e Krotoszyn ¿egna³ Prezydenta Rzeczpospolitej, Lecha Kaczyñskiego, jego ¿onê i wspó³pracowników.

Rozgrywki finałowe odbyły
się 26 kwietnia. Po zaciętej walce zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, zdobywając 62 pkt. Kolejne miejsca zajęły: SP 8 – 61 pkt. i SP w Benicach – 45 pkt. Puchary i dyplomy wręczali najlepszym wiceburmistrz Ryszard Czuszke i
dyrektor CSiR „Wodnik” Jacek
Cierniewski.
Dziękujemy Bogdanowi Chytrowskiemu za wspaniałe prowadzenie turniejów.

Absolutorium
dla burmistrza

Jacek Kępa

Apel w Chwaliszewie

Na kwietniowej sesji burmistrz Julian Jokœ
uzyska³ absolutorium za 2009 rok.

15 kwietnia w Zespole Szkó³ im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie odby³ siê uroczysty apel z okazji 70. rocznicy zbrodni katyñskiej.

sane do rejestru zabytków.
Radni wysłuchali informacji powiatowego inspektora sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej naszej gminy w minionym
roku.
Ważnym punktem programu
było rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009
rok oraz podjęcie uchwały absolutoryjnej. Za jej podjęciem głosowało 15 osób, 3 były przeciwne, a 2 wstrzymały się od oddania głosu.
(eliz)

Szkolna uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektor szkoły Beaty Parzonki, która
odniosła się do tragicznych wydarzeń sprzed kilku dni, z 10 kwietnia br. Następnie minutą ciszy
społeczność szkolna oddała hołd ofiarom katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.

Uczniowie pod opieką Andrzeja Chojnickiego przygotowali „żywą”, ale jakże smutną lekcję historii o
wydarzeniach w Katyniu. W tym dniu uczniowie
także obejrzeli film na temat zbrodni katyńskiej.
Ilona Jamry (eliz)

fot. Jacek Kêpa

fot. Jêdrzej Zmyœlony

29 kwietnia odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Krotoszynie.
Radni debatowali tym razem
m.in. nad zatwierdzeniem planu
odnowy Lutogniewa i planu projektu „Dąbrowy krotoszyńskie
walorem turystycznym regionu”.
Zaakceptowali także uchwałą
plan sieci i obwodów gminnych
szkół. Tematem obrad były również dotacje dla dwóch kościołów: Fary i z Lutogniewa, na prace konserwatorskie oraz roboty
budowlane. Oba obiekty są wpi-
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Komisje w 2009 roku
Na wniosek radnych przedstawimy w Informacjach Samorz¹dowych naszym Czytelnikom roczne sprawozdania z pracy
komisji sta³ych krotoszyñskiej Rady Miejskiej. W tym wydaniu publikujemy ju¿ trzecie i ostatnie, dwa zamieœciliœmy w
poprzednich wydaniach - mamy trzy komisje.
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie

2. Komisja Rewizyjna uznała
za niedopuszczalne dzielenie
przez kierowników placówek
oświatowo - wychowawczych
zamówień publicznych dotyczących tego samego rodzaju dostaw usług i materiałów
w trakcie roku kalendarzowego, co było sprzeczne z wymogami art. 32 ust. 2 ustawy
„Prawo zamówień publicznych”.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Krotoszynie realizowała swoje zadania w oparciu o art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, Regulamin
Komisji Rewizyjnej oraz plan
pracy na 2009 rok przyjęty
przez Radę Miejską na posiedzeniu 29 stycznia 2009 roku.

I Komisja Rewizyjna na posiedzeniu
w
dniach:
25.03.2009;
30.03.2009;
01.04.2009 r. dokonała analizy i oceny rocznego sprawozdania Burmistrza Krotoszyna
z
wykonania
budżetu
za 2008 rok. Natomiast na posiedzeniu w dniu 08.04.2009 r.
w wyniku dokonanej analizy i
oceny sprawozdania komisja
sprecyzowała opinię o wykonaniu budżetu, wniosek o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krotoszyna oraz
ustaliła następujące wnioski:
1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że wykazane w załączniku nr 13 str. 94 sprawozdania wskaźnik zadłużenia 7,84
% według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
(wiersz 8) oraz wskaźnik
28,39 % według art. 170
(wiersz 9), są zdecydowanie
niższe niż wskaźniki ustawowo dopuszczalne, to jest odpowiednio 15 % i 60 %. Istniejący stan rzeczy zapewnia
spłatę istniejącego zadłużenia oraz pozwala na ewentualne dalsze zadłużenie, kiedy zajdzie potrzeba finansowania udziału własnego w
realizacji zadań inwestycyjnych, które otrzymują dofinansowanie zewnętrzne.
2. Szczegółowa analiza należności (rozdz. XV str. 38-39
sprawozdania) wykazała, że
należności na koniec 2008
roku (13.516.683,84 zł) były
wyższe o 1.739.317,73 zł niż
na dzień 31.12.2007 r. tj. o
14,77 %. Komisja Rewizyjna
zaleca Burmistrzowi Krotoszyna oraz Skarbnikowi Gminy podjęcie zdecydowanych
działań mających na celu odwrócenie tych niekorzystnych
tendencji.
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fot. Monika Menzfeld-Czubak

Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna w
2009 roku zrealizowała następujące zadania:

3. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie własnych dochodów budżetowych
- 103,49 % zakładanego planu
oraz to, że były one o 13,75
% wyższe niż w 2007 roku. Należy podkreślić również i to,
że własne dochody budżetowe
stanowiły 53,23 % wykonanych dochodów budżetowych
ogółem.
4. Komisja Rewizyjna, na
podstawie szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Krotoszyn za 2008 rok stwierdza, że wykazana nadwyżka
budżetowa
w
kwocie
3.823.398,13 zł, tj. 309,83 %
kwoty zakładanej jest uzasadniona. To samo dotyczy
wykazanego salda z rozliczenia 2008 r. +2.589.381,62 zł.
Komisja Rewizyjna zaleca
Burmistrzowi Krotoszyna i
Skarbnikowi Gminy utrzymanie tego korzystnego zjawiska
w 2009 roku i w latach następnych.
Komisja Rewizyjna niekorzystnie ocenia fakt zmniejszających się z roku na rok
nakładów inwestycyjnych,
ponieważ w 2006 roku wynosiły one 21.433.731zł, w 2007
r. - 12.846.197 zł, a w 2008 r. 11.143.795 zł (tabela str. 40).
5. Komisja Rewizyjna ponownie wnioskuje (wniosek nr 6
z opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007)
o ty, by w rozdziałach dotyczą-

cych należności oraz zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków i opłat lokalnych w tabelach wykazywać ilość podmiotów, co pozwoli na właściwą ocenę skali zjawiska.
6. Mając na uwadze stan gospodarki finansowej Warsztatu Terapii Zajęciowej, Komisja Rewizyjna zaleca Burmistrzowi Krotoszyna dokonanie szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji oraz stałego
monitorowania gospodarki finansowej WTZ w Krotoszynie.
7. Komisja Rewizyjna stwierdza, że korzystne zjawiska
towarzyszące realizacji budżetu na 2008 rok są między
innymi rezultatem realizacji
wniosków i zaleceń Komisji
Rewizyjnej zawartych w opiniach i ocenach rocznych i
półrocznych wykonania budżetu w latach 2006 i 2007
przez Burmistrza Krotoszyna
i Skarbnika Gminy.
II Kontrolę w zakresie:
„Analiza i ocena stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem
trybów innych niż przetarg
nieograniczony w placówkach
oświatowo - wychowawczych
Miasta i Gminy w 2007 roku.”
Komisja Rewizyjna przeprowadziła podczas posiedzeń
w dniach: 24.04; 29.04; 6.05;
8.05; 13.05; 15.05; 18.05;
20.05.2009 roku. Kontrola została poprzedzona posiedzeniem
komisji w dniu

17.04.2009 r., na którym został
przyjęty harmonogram czynności kontrolnych, zredagowano treść pism do kierowników placówek, w których
określono zakres dokumentów będących w kręgu zainteresowania komisji, ustalono
stosowne terminy przedłożenia dokumentów oraz spotkań z komisją. Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2009 r. Komisja Rewizyjna przyjęła
sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli dla Rady Miejskiej wraz z następującymi
wnioskami:
1. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy i
oceny materiałów źródłowych, dotyczących przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych do
14.000 EUR w 2007 roku w
placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Krotoszynie stwierdziła,
że wielu kierowników zbagatelizowało wymogi ustawy
„Prawo zamówień publicznych” w części dotyczącej
zakresu przeprowadzonej
kontroli „Ustawy o finansach
publicznych” oraz zarządzenia Burmistrza Krotoszyna
wraz z załącznikami. Stąd też
Komisja Rewizyjna wskazywała braki formalne oraz zalecała przestrzeganie zasad
wynikających z wyżej wymienionych dokumentów prawnych w bieżącej działalności.

3. Komisja Rewizyjna zobowiązuje kierowników placówek oświatowo - wychowawczych do określenia w regulaminach trybu udzielania zamówień publicznych do 14.000
EUR liczby, co najmniej, potencjalnych dostawców usług
i materiałów, do których zamawiający ma obowiązek
skierować tzw. formularz
ofertowy - zapytania o cenę.
Według wyjaśnień niektórych
kierowników placówek nieprawidłowy tryb postępowania był nie tylko tolerowany,
a wręcz zalecany przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowych.
4. Komisja Rewizyjna zaleca
Burmistrzowi Krotoszyna i
podległym Burmistrzowi jednostkom organizacyjnym prowadzenie systematycznej
analizy i oceny bieżącego postępowania kierowników placówek w zakresie procedur
udzielania zamówień publicznych.
5. Komisja Rewizyjna uznaje
za konieczne, aby Burmistrz
Krotoszyna dokonał analizy i
oceny wzajemnych relacji pomiędzy Zakładem Obsługi
Placówek Oświatowych a kierownikami placówek w zakresie stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
6. Komisja Rewizyjna zobowiązuje kierowników placówek do stosowania wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w sprawozdaniu - Dział III pkt. 1 i
pkt 2. Jednocześnie Komisja
Rewizyjna informuje, że jest
wielu kierowników placówek,
którzy w pełni spełnili wymogi, o których wyżej jest mowa.
7. Komisja Rewizyjna podczas prowadzenia czynności
kontrolnych miała na celu nie
tylko wskazywanie nieprawi-

dłowości, ale również udzielanie konstruktywnych wskazówek zapewniających właściwy przebieg procedur
udzielania zamówień publicznych.
8. Komisja Rewizyjna proponuje Burmistrzowi Krotoszyna zorganizowanie wspólnego spotkania (narady) wszystkich zainteresowanych stron,
z Komisją Rewizyjną włącznie, w celu omówienia wyników kontroli oraz wynikających z niej wniosków.
III Zgodnie z Regulaminem
Komisji Rewizyjnej - § 2 ust.
4, pkt 4, Komisja Rewizyjna
na posiedzeniach w dniach:
21.08; 02.09; 04.09.2009 roku
przeprowadziła analizę i ocenę informacji Burmistrza
Krotoszyna o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze
2009 roku.
Podsumowujących czynności kontrolnych
Komisja Rewizyjna dokonała
na posiedzeniu w dniu
14.09.2009 roku, wyrażając
jednocześnie opinię o wykonaniu budżetu za I półrocze
2008 roku oraz podjęła 7 wniosków:
1. Pomimo, że dochody własne na dzień 30.06.2009 r. wykonano w wysokości 47,96%,
to były one wyższe niż w analogicznym okresie w latach
2006-2008, a w stosunku do I
półrocza 2008 roku o 5,7 %.
2. Komisja Rewizyjna zwraca
uwagę na to, że wskaźniki
zadłużenia bieżącego i długoterminowego nie przekraczają dopuszczalnych granic
odpowiednio 15 % i 60%.
Wskaźnik zadłużenia bieżącego kształtuje się na poziomie
8 % (7,6 %), a zadłużenia długoterminowego 24 % (23,97
%).
3. Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia wykonanie wydatków majątkowych, w tym
przede wszystkim wydatków
inwestycyjnych, które na koniec analizowanego okresu
wyniosły zaledwie 13,28 %.
4. Komisja Rewizyjna dokonując analizy dochodów budżetowych i wydatków przyjęła pisemne wyjaśnienia Burmistrza Krotoszyna i Skarbnika. Wyjaśnienia te dotyczyły
prognoz wpływu do budżetu z
tytułu udziału w podatku CIT
i PIT, zagrożeń powodowanych przez mniejsze wpływy
podatku od nieruchomości z
racji na postępującą fizyczną
likwidację obiektów po byłych
zakładach mięsnych oraz problemy z zadłużeniem podatkowym Fabryki Parkietu w Biadkach. Zdaniem Komisji Rewizyjnej należy dokonywać systematycznej analizy stanu do-
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chodów, na bieżąco reagować
na stopień realizacji zaplanowanych w budżecie dochodów
i wydatków, a przede wszystkim egzekwować należności z
tytułu zaległości podatkowych.
5. W związku z tym, że Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące
przyczyn powstałego ujemnego stanu środków obrotowych
oraz przedstawił przedsięwzięcia, które powinny zmienić istniejący stan rzeczy, Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Burmistrza Krotoszyna o bieżące monitorowanie sytuacji
finansowej omówionego zakładu budżetowego. Jednocześnie starzejące się obiekty wchodzące w skład Centrum, wymagać będą coraz to
większych nakładów finansowych na ich eksploatację.
6. Komisja Rewizyjna analizując finansową sytuację Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej doszła do wniosku, że w
przypadku kolejnych nieudanych zabiegów o pozyskanie
środków zewnętrznych, należy rozważyć umieszczenie w
nowym budżecie na 2010 rok
środków na termoizolację
budynku oraz remont sieci
centralnego ogrzewania.
7. Komisja Rewizyjna, mając
na uwadze wszystkie aspekty
realizacji
budżetu
za
I półrocze 2009 roku, wnioskuje do Burmistrza Krotoszyna o rozważenie i przedstawienie Radzie Miejskiej w
IV kwartale br. kompleksowych zmian w budżecie, mających na celu zapewnienie
wykonania budżetu 2009
roku.
IV W dniach: 16.11; 18.11;
23.11; 25.11 i 07.12.2009 roku
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie:
„Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krotoszynie w
świetle art. 7 ust. 1, art. 9 ust.
2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,f,g i
art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) oraz
ustawy - „Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) z 15 września
2000 r. w latach 2006 - 2008.”
Czynności kontrolne zostały
poprzedzone
szkoleniem
członków Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.10.2009 r., podczas
którego zapoznano się z treścią oraz wykładnią podstawowych aktów prawnych
związanych z tematem kontroli.
Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009 r. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli dla
Rady Miejskiej wraz z nastę-

pującymi wnioskami:

Obelisk w Kobiernie

1. Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej, w wyniku dokonanej wnikliwej analizy i oceny
przedłożonych dokumentów
nie stwierdziła nieprawidłowości i uchybień w działalności Burmistrza Krotoszyna
jako Zgromadzenia Wspólników
Spółki
z o.o. PGKiM w Krotoszynie w
latach 2006-2009.
2. Całokształt działalności
Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółki z o.o. PGKiM w Krotoszynie w latach 2005-2009 został pozytywnie oceniony
przez Zgromadzenie Wspólników, które udzielało Radzie
Nadzorczej absolutorium, a
Rada Nadzorcza wnioskowała o udzielenie absolutorium
Zarządowi Spółki.
Komisja Rewizyjna, w wyniku
swoich czynności kontrolnych
nie znalazła powodów, które
mogłyby wspomniane wcześniej oceny podważyć i zmienić.
3. Wnioski i uwagi Zgromadzenia Wspólników kierowanych do Zarządu Spółki były
brane pod uwagę w bieżącej i
długofalowej działalności Zarządu, m.in. w Wieloletnich
Planach Inwestycyjnych oraz
uwzględniane w pracach Rady
Nadzorczej.
4. Kapitał Spółki z o.o.
PGKiM w latach 2006-2008,
podobnie jak przez cały okres
istnienia Spółki (1994-2009),
poprzez wnoszenie aportów
rzeczowych i finansowych
przez Miasto i Gminę wzrastał. Komisja Rewizyjna nie
stwierdziła, aby w wyżej wymienionych cezurach czasowych miało miejsce zbywanie
udziałów Spółki.
5. Komisja Rewizyjna szczegółowo zbadała dokumentację
wytworzoną przez Walne
Zgromadzenie Wspólników,
Radę Nadzorczą oraz Zarząd
Spółki i uznała, że spełnia
ona wszelkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, a ich sporządzenie
jest komunikatywne, wyczerpujące, przejrzyste i estetyczne. To samo dotyczy dokumentacji przedłożonej komisji
przez Urząd Miejski.
W 2009 roku do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły skargi, ponadto komisja nie wykonywała zadań zleconych przez
Radę Miejską poza planem
pracy. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej odbyła 10 posiedzeń oraz 19 spotkań roboczych, związanych z przeprowadzanymi czynnościami
analityczno- oceniającymi i
(kr)
kontrolnymi.

fot. archiwum

www.is.krotoszyn.pl

15 kwietnia sekcja rowerowa Stowarzyszenia ,,Razem” pojechała do Kobierna, by zobaczyć, czy zmieniła się sytuacja obelisku upamiętniającego Towarzystwo ,,Sokół”, działające przed II wojną w
Kobiernie. Dyrektor SP w Kobiernie po rozmowie z członkami stowarzyszenia przyrzekła pomoc w uporządkowaniu terenu wokół
Elżbieta Gasztka (red.)
obelisku z 1925 r.

Biegniemy 8 maja
Burmistrz Krotoszyna zaprasza na Bieg Wiosny,
który odbêdzie siê w sobotê 8 maja.
Uczestnicy biegu będą mieli do pokonania trasę o dystansie około 3 km. Pobiegną z Rynku ul. Zdunowską, w lewo ul. Klonowicza, w
lewo ul. Staszica, w lewo ul. Bolewskiego, w lewo ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp., w prawo ul. Kościuszki, prosto do mety na Rynku.
W biegu mogą wystartować wszyscy, którym przyjdzie na to
ochota, nie ma ograniczeń wiekowych ani limitu czasowego. Można
biec sprintem, truchcikiem, maszerować, spacerować... byle dotrzeć
do mety. Impreza rozpoczyna się o godz. 16.00, bieg poprzedzi rozgrzewka. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy drobiazg. Statuetki przewidziano dla kobiety i mężczyzny, którzy jako pierwsi dotrą na metę. Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowana setka atrakcyjnych nagród o łącznej wartości 3
tys. zł.
Bieg organizowany jest przez Miasto i Gminę Krotoszyn we współpracy z Klubem Sportowym „Krotosz” oraz Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA.
Patronat medialny nad imprezą sprawuje Gazeta Wyborcza. (mm)

Zapraszamy na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chciałbyś się podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami na aktualne, dotyczące naszej gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdź do redakcji. Czekamy na listy oraz
e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem. Na prośbę autora
zachowamy dane personalne do wiadomości redakcji. Tekstów
anonimowych lub obelżywych nie traktujemy poważnie. Nadesłane listy będą w miarę możliwości publikowane na łamach IS
- zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt długich lub
niezwiązanych z aktualnymi tematami. Nadesłanych tekstów
nie zwracamy.

Nasz adres:
Informacje Samorz¹dowe
Ko³³¹taja 7,
63-700 Krotoszyn
tel. (62) 722 74 52
is@um.krotoszyn.pl
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Nauczyciel
zapisany w historii

www.is.krotoszyn.pl

Zlot opli
W sobotê, 24 kwietnia na krotoszyñskim Rynku odby³ siê VII Miêdzyregionalny Zlot Sympatyków Samochodów Marki Opel.

Tablicê poœwiêci³ ks. proboszcz Ryszard Dziamski

Gośćmi uroczystości były
także władze samorządowe
naszej gminy, przedstawiciele
oświaty, ks. proboszcz Ryszard Dziamski oraz krewni
Wacława Jandy. Wacław Janda, którego uhonorowano tego
dnia tablicą pamiątkową, był
pierwszym stałym nauczycielem gorzupskiej placówki w
czasach II Rzeczypospolitej.
Od roku 1921 do wybuchu wojny z ogromnym zaangażowaniem uczył tam dzieci, bardzo
dużą wagę przykładając jednocześnie do wychowania patriotycznego.
Pomimo że był człowiekiem
schorowanym, we wrześniu
1939 roku zgłosił się na ochotnika jako oficer rezerwy do
pułku w Poznaniu. Do domu
już nigdy nie wrócił. Trafił do
obozu sowieckiego. Jego nazwisko znajduje się na oficjalnej liście Polaków zamordowanych w Katyniu. Znajdziemy je
także na znajdującej się w
Gimnazjum nr 2 liście nauczycieli-ofiar Katynia oraz na krotoszyńskim krzyżu Katyńskim.
Tablicę pamięci ufundowali mieszkańcy Gorzupi, a uroczystość odsłonięcia przygoto-

wali pod kierunkiem dyrektor
Aldony Paszek nauczyciele
wespół z uczniami. Burmistrz
Julian Jokś wraz z przewodniczącą szkoły odsłonili tablicę,
którą następnie poświęcił proboszcz Ryszard Dziamski. Pamięć o nauczycielu symbolizować będzie w Gorzupi także
dąb, zasadzony wspólnie na
terenie szkoły podczas uroczystości.
O sylwetce dawnego nauczyciela oraz o potrzebie
ufundowania tablicy mówili:
dyrektor szkoły, sołtys wsi Jan
Włosik oraz uczniowie. Głos
zabrali także zaproszeni: burmistrz Jokś, radny dr Edward
Jokiel i Miłosz Zwierzyk z biura poselskiego Macieja Orzechowskiego.

Impreza rozpoczęła się około godz. 11.00. Spośród zaparkowanych na krotoszyńskim
Rynku opli, wielbiciele motoryzacji wybrali ich zdaniem najładniejszy. Głosujący uznali, że najlepiej prezentował się Opel Astra
OPC. Jego właściciel, Piotr Klimczak z Krotoszyna, odebrał puchar i gratulacje z rąk wiceburmistrza Ryszarda Czuszke.
Puchar otrzymał również
Łukasz Ziajka z Krotoszyna,
właściciel Opla Manty R6 z 1979

r. – najstarszego auta zlotu. Bolesław Warecki z Wrocławia
otrzymał puchar dla najstarszego uczestnika zlotu.
Dalsza cześć imprezy odbyła się na placu targowym. Tam
uczestnicy mieli możliwość
sprawdzenia swoich samochodów biorąc udział w różnych
konkurencjach sprawnościowych.
W jeździe slalomem na czas
najlepszy okazał się Piotr Gierko z Krotoszyna(Chevrolet

Spark),drugie miejsce zajął Tomasz Kunkel z Poznania (Opel
Astra G), trzecie - Sławomir
Nowak z Dzierżoniowa (dolnośląskie Opel Kadett E V6).
W jeździe precyzyjnej zwanej
próbą Stewarta najlepiej wypadł
Piotr Gierko z Krotoszyna (Opel
Astra IV), miejsce drugie zajął
Piotr Markocki z Koźmina Wlkp.
(Opel Astra G), trzecie miejsce Tomasz Połomski z Ostrzeszowa (Opel Astra G).
(mm)

Akcja z ¿onkilami
W niedzielê 25 kwietnia na krotoszyñskim Rynku i pobliskich ulicach
prowadzona by³a zbiórka pieniêdzy w ramach akcji Pola Nadziei.

Potem wszyscy przeszli do
domu kultury, gdzie młodzież
zaprezentowała poetycko-muzyczny program artystyczny.
Można było również obejrzeć
wystawę prac uczniów tudzież
wystawkę materiałów o Wacławie Jandzie. Goście z zainteresowaniem oglądali szkolną
kronikę, wielu z nich wpisało
się też w księdze pamiątkowej.

Akcję po raz kolejny zorganizowało Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych wolontariusze zbierali datki na cel
charytatywny.
Darczyńcy otrzymywali w
podziękowaniu żonkile. Kwesta
prowadzona była również w Sulmierzycach i Zdunach.
Zebrano ok. 6400 zł.
Kwota ta przeznaczona zostanie na współfinansowanie
zakupu wielofunkcyjnych łóżek
szpitalnych dla pacjentów Zakładu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Krotoszynie.

(eliz)

(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Izabela Bartoœ

fot. Monika Menzfeld-Czubak

21 kwietnia mieszkañcy Gorzupi, uczniowie i
nauczyciele zebrali siê na dziedziñcu szko³y,
by wzi¹æ udzia³ w uroczystym ods³oniêciu
tablicy pamiêci na budynku.
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