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Czwartkowa wichura spowodowa³a sporo powa¿nych
zniszczeñ w ca³ym Krotoszynie i okolicy. W nieoczekiwany i gwa³towny sposób zmieni³a wizerunek parku
miejskiego. Wiêcej czytaj s. 4

Ucz¹ siê latem

Pudzianowski u burmistrza
fot. Joanna Furman

Międzynarodowe kontakty
Krotoszyna poszerzają horyzonty myślowe mieszkańców i pozwalają młodzieży na dodatkowy
i owocny kontakt z językami obcymi. Od 22 czerwca do 3 lipca
można było podczas wakacyjnych zajęć uczyć się w Krotoszynie języka niemieckiego na zajęciach prowadzonych przez pań-

stwa Niessów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1. Od 6 do
24 lipca młodzi krotoszynianie
uczyli się języka angielskiego,
który prowadzili nauczyciele z
Polski i USA. Natomiast letnia
szkółka języka francuskiego prowadzona jest przez młode mieszkanki Fontanay le Comte od 20 do
31 lipca.
(eliz)
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fot. Monika Menzfeld-Czubak

KROTOSZYŃSKIEGO

Najprawdopodobniej w
sobotę 22 sierpnia w Krotoszynie odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Polski Par Strongman. Właśnie w tej sprawie 17 lipca
z Julianem Joksiem, burmistrzem Krotoszyna, spotkali się Mariusz Pudzianowski, znany w Polsce i
za granicą siłacz i wielokrotny zdobywca tytułów
mistrza Polski, Europy i
świata w zawodach strongmanów. Wraz z nim przybyli: Jarosław Nowacki,
strongman z Wielkopolski,
oraz Dariusz Rozum, prezes Towarzystwa Atletycznego Rozum oraz Polskiego Związku Sumo. (mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak
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Akrobacje na rampie

30 lipca o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego (ul. Ko³³¹taja)
odbêdzie siê konferencja „Podobieñstwa i ró¿nice w pracy samorz¹dów i
administracji pañstwowej na przyk³adzie Fontenay le Comte i Krotoszyna”. Konferencjê zorganizowano z
okazji wizyty goœci z Francji i 15. rocznicy podpisania umowy o partnerstwie. 1 sierpnia o godz. 11.00 odbêdzie siê uroczysta sesja Rady Miejskiej z udzia³em goœci z zagranicy.

Deszcz pomiesza³ nieco szyki organizatorom zawodów „At The Lake Jam”, które odby³y siê 18
lipca w krotoszyñskim skateparku.

7 i 8 sierpnia Krotoszyn Folk Festival
2009. Na B³oniu wyst¹pi¹ w pi¹tek:
De Press, Russkaja, The Heptones,
Napra, Dazkarieh; w sobotê: Adikanfo, Fanfara Kalashnikov, Dhoad Gypsies from Rajasthan, Gadaj¹ca Tykwa,
SMOD. Ma³a scena - namiot Rootz
Tent.

Wyniki - deskorolka
I - Kacper Jakóbczyk, Zielona Góra
II - Szymon Kuœ, Miñsk Mazowiecki
III - Szymon Florczak, Pleszew
IV - Szymon Moraœ, Krotoszyn

Do 15 sierpnia w Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê wspó³czesnej rzeŸby ludowej „Œwiat w
drewnie zaklêty”.
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Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Benicka wystawa

Pó³kolonie po raz siódmy

12 lipca na placu przed Domem Stra¿aka w Benicach odby³a siê III Wystawa
Regionalna Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych. W programie imprezy by³y
prezentacje wystawców, wystêpy artystyczne oraz zabawa taneczna. Dodatkowe atrakcje stanowi³y: przeja¿d¿ki konne, gry i zabawy dla dzieci, doradztwo
ARiMR, KRUS, WODR, weterynaria. Organizatorzy wystawy: Rada So³ecka i so³tys
Jan Zych, burmistrz Julian Jokœ, starosta Leszek Kulka, Zwi¹zek Zawodowy
CNMR, GS Krotoszyn - Krzysztof Ludwiczak, Grupa KROT-AGRO Hieronim
Marsza³ek.
(eliz)

Od 27 lipca do 1 sierpnia Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej
prowadzi VII pó³kolonie integracyjne
dla dzieci niepe³nosprawnych i sprawnych.
Jak co roku podczas tego specyficznego letniego wypoczynku m³odzi
mieszkañcy Krotoszyna maj¹ okazjê
uczyæ siê samodzielnoœci i pracy w
grupie. Organizowanie wspólnych zajêæ dzieciom zdrowym i tym z rozmaitymi ograniczeniami stanowi ¿yciow¹
lekcjê odpowiedzialnoœci za innych.
Jednoczeœnie prowadz¹cy zadbali o
to, aby uczestnicy pó³kolonii wynieœli
z nich jak najwiêcej i przygotowali ciekawy program codziennych spotkañ.
Zajêcia trwaj¹ od 9.00 do 15.00, od
12.00 do 12.30 dzieci maj¹ posi³ek.
W poniedzia³ek - po podziale na grupy - czas min¹³ na zapoznaniu siê z
zasadami bezpiecznej zabawy, ustaleniu regulaminu pó³kolonii i zabawach
integracyjnych w Zespole Szkó³ Po-

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

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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fot. Sebastian Ludwiczak

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

fot. Joanna Furman

Od 20 do 26 lipca mieszkañcy Krotoszyna mogli spotkaæ w pracowni Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury i na ulicach naszego miasta artystów zgromadzonych na warsztatach plenerowych.
Warsztaty zosta³y zorganizowane przez KOK. Wziêli w nim udzia³ malarze, ceramicy, rzeŸbiarze i rysownicy nie tylko z naszego miasta, ale tak¿e z
Kotliny K³odzkiej, Poznania, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Artyœci pracowali codziennie od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do godzin wieczornych. Uczestnicy warsztatów maj¹ mo¿liwoœæ samodzielnego wyboru miejsca, które chcieliby uwieczniæ. Mo¿na ich by³o zobaczyæ w Rynku, w parku, nad Jeziorem
Odrzykowwskim i wielu innych urokliwych zak¹tkach naszego miasta. Wernisa¿ z mo¿liwoœci¹ zakupu prac poplenerowych odbêdzie siê najprawdopodobniej w kwietniu przysz³ego roku w krotoszyñskiej galerii „Refektarz”. Serdecznie zapraszamy!
(asia)

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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(eliz)

Plener w mieœcie

23 sierpnia w godz. od 9.30-13.30
przy koœciele œw. Jana Chrzciciela w
Krotoszynie odbêdzie siê akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez krotoszyñski Oddzia³ Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wspólnie
z proboszczem parafii.

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

Organizatorami imprezy by³o Stowarzyszenie Twoja Alternatywa przy
wsparciu Centrum Sportu i Rekreacji.
Wiêkszoœæ prac organizacyjnych wykonali m³odzi ludzie z krotoszyñskich
grup rolkowej i deskorolkowej Jopka
Team oraz Lof oraz M³odzie¿owego
Klubu Œrodowiskowego Rivendell.

fot. archiwum

Trwa Ogólnopolski Festiwal Muzyczny „Lato Organowe w Krotoszyñskiej
Farze”. Przed nami jeszcze: 2 sierpnia Marek Fronc z Legnicy, 16 sierpnia Jaros³aw Tarnawski z Poznania,
30 sierpnia Jan Mroczek z Czêstochowy. Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela,
godz. 19.00, wstêp wolny. Organizatorzy: Parafia Farna, KOK.

Rolki
I - Piotr Combrzyñski, Warszawa
II - Bartek Zgrzeblak, Czêstochowa
III - Przemys³aw Madej, Jastrzêbie
Zdrój

fot. Filip Miko³ajczyk (x2)

Konkursowe pokazy jazdy na deskorolce przeprowadzono w Krotoszynie po raz trzeci, a po raz pierwszy tak¿e na rolkach. Wziêli w nich udzia³
sportowcy z wielu miast, miêdzy innymi z Ostrowa, Jarocina, Pleszewa,
Kalisza, Murowanej Goœliny, Zielonej
Góry, Miñska Mazowieckiego, Poznania, Wroc³awia, Warszawy, £odzi, Rzeszowa, Czêstochowy i Jastrzêbia
Zdroju. £¹cznie w zawodach wystartowa³o ponad 40 osób. Byli to cz³onkowie profesjonalnych grup rolkowych
i deskorolkowych, maj¹cy na swoim
koncie sukcesy sportowe w ca³ej Europie. Jedna z grup przyjecha³a do Krotoszyna prosto z zawodów w Pradze.
Sêdziowie oceniali poziom techniczny
ewolucji oraz p³ynnoœæ jazdy. Niestety, po dopo³udniowej rozgrzewce i nastêpuj¹cych po niej konkursowych eliminacjach uda³o siê przeprowadziæ tylko fina³ zawodów deskorolkowych.
Ulewa uniemo¿liwi³a dokoñczenie imprezy w czêœci przeznaczonej dla osób
je¿d¿¹cych na rolkach. Sêdziowie ocenili wiêc rolkarzy na podstawie jazdy
podczas eliminacji.

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im.
A. Fiedlera zaprasza na kiermasz podrêczników szkolnych od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 13.00 - 16.30.
Przypominamy, ¿e z powodu inwentaryzacji wypo¿yczalnie i czytelnie s¹
nieczynne do 21 sierpnia.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

www.is.krotoszyn.pl

nadgimnazjalnych nr 3. Zgodnie z tradycj¹ pó³kolonii co roku ich uczestnicy poznaj¹ jedn¹ z organizacji dzia³aj¹cych na terenie Krotoszyna. W roku
2007 i 2008 koloniœci goœcili u krotoszyñskich wêdkarzy oraz w kole
³owieckim. W tym roku zaprosi³o ich
Krotoszyñskie Bractwo Kurkowe, dlatego wtorek dzieci spêdzi³y w towarzystwie strzelców. Dzieñ rozpocz¹³ siê od
polowej mszy œw., potem bracia kurkowi przedstawili historiê swojej formacji i odpowiadali na pytania. Na
œrodê zaplanowano wycieczkê do osady s³owiañskiej w Gostyniu, transport
zagwarantowa³ MZK Krotoszyn. Czwarty dzieñ przeznaczono na zabawy wodne: p³ywanie na Wodniku i przeja¿d¿ki
rowerowe po jeziorze na B³oniu. W pi¹tek pó³koloniœci jad¹ do Zdun, gwóŸdŸ
programu stanowi wizyta w krêgielni.
Sobotnie zakoñczenie po³kolonii po³¹czono z balem przebierañców i grami
oraz zabawami.
(eliz)
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Odnawiaj¹
misia

Uwaga, zmiana ruchu

Ruszyły prace na ul. Gacki
w Kobiernie. Wybudowana
zostanie tam jezdnia długości około 630 i szerokości 4
metrów o nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych i grysowych. Roboty prowadzi wyłoniona w
drodze przetargu firma
Gembiak - Mikstacki. Koszt
budowy drogi wyniesie 420
tys. zł. Termin zakończenia inwestycji planowany
jest na koniec sierpnia.

Zmiany obejmują ulice Samulskiego i Urbanowiczówny
wraz ze skrzyżowaniami z ulicami przyległymi. Najistotniejsze dotyczą następujących
skrzyżowań:
Samulskiego - Urbanowiczówny - Półwiejska - zmiana
pierwszeństwa przejazdu, tzn.
ulice Samulskiego i Urbanowiczówny będą stanowiły ciąg
główny, natomiast Półwiejska
drogę podporządkowaną.
Samulskiego - Wojciechowskiego - zmiana pierwszeństwa
przejazdu, tzn. ulica Samulskiego stanowić będzie drogę

fot. Izabela Bartoœ

fot. Izabela Bartoœ

fot. Izabela Bartoœ

Pod koniec lipca zosta³a wprowadzona nowa organizacja ruchu na
Parcelkach.

Krótko

główną, natomiast Wojciechowskiego podporządkowaną.
Samulskiego - Chopina - ciąg
z pierwszeństwem przejazdu
stanowić będą ulice Chopina i

Samulskiego w kierunku Grudzielskiego, natomiast ślepy
fragment ulicy Samulskiego będzie drogą podporządkowaną.
Nowe oznakowanie wprowadzane będzie sukcesywnie, wraz z
postępem budowy ulic. Organizacja ruchu na skrzyżowaniach
Samulskiego - Urbanowiczówny
- Półwiejska oraz Samulskiego
- Wojciechowskiego obowiązywać będzie od piątku 27 lipca, a
jej wprowadzenie poprzedzone
zostanie znakami informacyjnymi, ustawionymi 7 dni wcześniej.

fot. archiwum

30 czerwca br. Miasto i Gmina Krotoszyn podpisało porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
wspólnego wybudowania zatoczek autobusowych przy drodze krajowej nr 36 w Krotoszynie - na ul. Ostrowskiej.
Na mocy tego porozumienia gmina opracuje dokumentację zmiany stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy elementów drogi, natomiast Generalna Dyrekcja wykona zatoki autobusowe po obu stronach ul. Ostrowskiej. Jedna z nich planowana jest przy parkingu obok sklepu Lewiatan, druga na wysokości początku ul. Sulmierzyckiej, która w tym miejscu jest wyłączona z ruchu.
(anet)

Dowód dla dziecka

Z dnia na dzieñ poprawia siê wizerunek krotoszyñskiego schroniska dla
psów.

podjęła się ocieplenia pomieszczenia dla samic z oseskami, na
co zwracał uwagę lekarz weterynarii, oraz remontu pomieszczenia przeznaczonego do przygotowywania posiłków dla zwierząt. Zlecono jej także zabezpieczenie dziewięciu boksów tak,
aby uniemożliwić psom ucieczki. Koszt ww. prac sięga blisko 5
500 zł brutto.
Krotoszyńskie schronisko w

Zatoczki na Ostrowskiej

(um)

Remonty - ci¹g dalszy
Okres wakacyjny sprzyja wykonywaniu remontów, dlatego
Urząd Miejski kontynuuje obecnie prace w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglarskiej.
Prowadzone roboty mają na
celu poprawienie warunków bytowych psów oraz spełnienie
wymogów weterynaryjnych. W
czerwcu br. gmina podpisała
umowę z krotoszyńską firmą
„Wirex” na wykonanie prac remontowych w części socjalnej
obiektu. Prace wewnętrzne polegały na wymianie wykładziny
oraz pomalowaniu ścian, zaś zewnętrzne - na czyszczeniu i odmalowania elewacji. Remont
kosztował 2 350 zł brutto.
Inna krotoszyńska firma
„Spawmet” na zlecenie gminy

W lipcu rozpoczęły się prace
konserwatorskie umieszczonych
na dachu Urzędu Miejskiego
rzeźby niedźwiedzia i kuli. Przy
tej okazji zostanie też odrestaurowana płaskorzeźba orła, którą
odkryto podczas ubiegłorocznych robót elewacyjnych budynku. Prace potrwają najprawdopodobniej do końca września,
prowadzi je toruńska firma
Konserwacja Zabytków J.M.
Piękniewscy.
(mm)

Ważne dla przedsiębiorców.
Osoby, które zarejestrowały firmę przed 1 stycznia
2008r., mają obowiązek do
końca 2009 r. dokonać
zmiany wpisu przedmiotu
działalności gospodarczej,
zgodnie z obowiązującymi
kodami PKD z 2007 r. (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dotychczasowa klasyfikacja obowiązywać będzie tylko do końca br. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

najbliższym czasie zostanie także wyposażone w wagę towarową, która przyda się do ważenia przekazywanej karmy, oraz
specjalistyczną matę dezynfekującą. Nasączana regularnie płynami odkażającymi mata będzie
służyła do dezynfekcji obuwia
wszystkich wchodzących i wychodzących. Na zakup obu rzeczy urząd przeznaczył blisko 2
000 zł brutto.
Oprócz tego na potrzeby
schroniska zakupiono płyny dezynfekcyjne, szafę metalową
ubraniową i zamykaną szafkę apteczkę na leki dla zwierząt. Jesienią przeprowadzone zostaną
roboty remontowe uzupełniające - zaplanowano odnowienie
kilku starych boksów.

Czy dziecko może mieć dowód osobisty? Tak, zgodnie z polskim prawem.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość
osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Aby uzyskać dowód dla osoby małoletniej, która ukończyła 13
lat, przy załatwianiu formalności konieczna jest obecność zainteresowanego i jednego z rodziców. W przypadku dziecka młodszego przy składaniu wniosku konieczne jest stawiennictwo obojga rodziców i dziecka. Jeśli jednak dziecko ma mniej niż 5 lat,
jego obecność nie jest konieczna przy składaniu wniosku. Nadal
jednak niezbędna jest obecność obojga rodziców. W przypadku,
kiedy dziecko urodziło się poza Krotoszynem, do załatwienia
formalności potrzebny będzie odpis aktu urodzenia.
Na wydanie dokumentu, od daty złożenia wniosku, czeka się
zazwyczaj 30 dni. Koszt dowodu to 30 zł. Dowody osobiste dla
dzieci wydawane są na 5 lat. Bliższe informacje można uzyskać
telefonicznie - nr 062 7227404.
Formalności związane z wyrobieniem dowodu osobistego załatwić można w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, ul. Kołłątaja, budynek w podwórzu, I piętro, pok. nr 2.
(wso)

(wiol, eliz)
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10 minut

Nawa³nica narobi³a szkód
uszkodzonych przez padaj¹ce drzewa.
Zgniecionych aut prawdopodobnie
jest wiêcej, ale s³u¿by porz¹dkowe
wzywaj¹ na miejsce zdarzenia tylko te
osoby, które maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania odszkodowania.
W³adze miejskie, powiatowe i
s³u¿by porz¹dkowe powo³a³y sztab
antykryzysowy.
- Nie wszêdzie uda³o siê nam dotrzeæ w pi¹tek – powiedzia³ Julian
Jokœ, burmistrz Krotoszyna. – To by³o
niemo¿liwe. Grupa pracowników pod
nadzorem urzêdu miejskiego od siódmej rano porz¹dkowa³a park miejski,
który zdemolowa³a nawa³nica. Poniewa¿ zniszczenia s¹ powa¿ne, przez
kilku najbli¿szych dni intensywne prace porz¹dkowe bêd¹ tam kontynu-

wych i ochotników. Sporo pracy maj¹
tak¿e energetycy.
W krotoszyñskim szpitalu zmar³
47-letni mê¿czyzna, którego przygniot³o ³ami¹ce siê drzewo. 35 osób zosta³o rannych, 6 z nich hospitalizowano.
Policja otrzyma³a z terenu ca³ego powiatu zg³oszenia o 10 samochodach

owane. W tym czasie park nie bêdzie
bezpiecznym celem spacerów, wiêc
prosimy tymczasowo zrezygnowaæ z
wizyt w nim. Druga nasza ekipa sprz¹ta³a centrum miasta: Rynek, plac Jana
Paw³a II oraz teren przy pomniku Powstañców Wielkopolskich. W pi¹tek
usuwaliœmy te¿ ba³agan, jaki zostawi³a

wichura na g³ównych ulicach miasta,
tzw. drogach krajowych, tranzytowych.

Prace te bêd¹ prowadzone nadal.
(eliz)

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x3)

Wichura, o sile rzadko spotykanej
w naszym rejonie, po³¹czona z ulew¹ i
burz¹ nawiedzi³a Krotoszyn 23 lipca
wieczorem. S³u¿by porz¹dkowe i ratownicze jeszcze tego samego dnia
przyst¹pi³y do usuwania zniszczeñ poczynionych przez rozszala³e masy powietrza. Trudno oszacowaæ w tej chwili rozmiar szkód. Wichura zostawi³a powalone drzewa, porozrzucane konary,
pozrywane linie energetyczne, zniszczone dachy budynków.
Ze wzglêdu na liczne uszkodzenia
linii zasilania czwartkowy wieczór
up³yn¹³ krotoszynianom w ciemnoœciach i przy dŸwiêku syren samochodów ratowniczych: ratunkowych i stra¿ackich. Do usuwania skutków burzy
przyst¹pi³o kilkuset stra¿aków zawodo-

Nawa³nica trwa³a nieca³e 10 minut. Wystarczy³o to jednak, aby dokonaæ spustoszenia na terenie ca³ego powiatu.
Powalone drzewa zablokowa³y
drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, zerwa³y linie energetyczne. Ucierpia³ koœció³ i kaplica w Lutogniewie i Kobiernie. Ruch ko³owy zosta³ prawie ca³kowicie wstrzymany.
Droga krajowa K-15 zosta³a zablokowana w Krotoszynie, Zdunach, KoŸminie Wlkp. i Wa³kowie, droga krajowa
K– 36 zosta³a zablokowana w Kuklinowie, Lutogniewie, Smolicach, Kobylinie, Smoszewie, Romanowie. Ucierpieli
tak¿e mieszkañcy powiatu.
W momencie pisania materia³u zarejestrowano 145 zdarzeñ, z czego zerwanych i uszkodzonych dachów – 23.
W jednym przypadku zosta³a podtopiona piwnica, rozlewisko wodne blokowa³o przejazd pod wiaduktem kolejowym w Krotoszynie. Pozosta³e zdarzenia to powalone drzewa.
W usuwaniu skutków nawa³nicy
uczestniczyli stra¿acy z Jednostki Ratowniczo – Gaœniczej PSP z Krotoszyna, do s³u¿by powo³ani zostali stra¿acy
z wolnych zmian s³u¿bowych. Zaanga¿owane by³y wszystkie jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
W siedzibie komendy stra¿ackiej
powo³any zosta³ Powiatowy Zespó³ Reagowania Kryzysowego pod kierownictwem starosty Leszka Kulki. W pracach
zespo³u uczestniczyli: burmistrzowie
miast, komendant stra¿y, przedstawiciele policji, s³u¿by zdrowia, zarz¹du
dróg, energetyki, starostwa.
W pi¹tek Krotoszyn odwiedzili: europose³ parlamentu europejskiego Andrzej Grzyb i krotoszyñski pose³ na sejm
RP Maciej Orzechowski, wojewoda
wielkopolski Piotr Florek, dyrektor wydzia³u zarz¹dzania kryzysowego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu Dariusz
Dymek. W czasie posiedzenia sztabu
goœcie zapoznali siê z sytuacj¹ w powiecie krotoszyñskiego i odwiedzili
w szpitalu osoby ranne.
Tomasz Niciejewski

Siatkówka na piasku

Stypendia i zasi³ki
Realizacja pomocy materialnej od wrzeœnia 2009 roku.

fot. archiwum

25 lipca odbył się Turniej
Siatkówki Plażowej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora
Centrum Sportu i Rekreacji
„Wodnik” w Krotoszynie.
Do zawodów zgłosiły się tylko cztery zespoły, turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.
Wyniki
I m.- Michał Paluszek - Bartosz
Klonowski
II m. - Jakub Łyskawa - Robert
Kaźmierczak
III m. - Sebastian Homa - Adam
Całujek
IV m. - Tymoteusz Lindner - Dobrosław Bąkowski
Pamiątkowe dyplomy i puchary
wręczył Jacek Cierniewski, dyr.
(lew)
CSiR „Wodnik”.

Uchwa³¹ Nr XXXV/255/2009 z dnia 26 marca 2009 roku Rada Miejska w
Krotoszynie udzieli³a Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyjnych
z zakresu œwiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oœwiaty dla uczniów zamieszka³ych
na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Zatem od kolejnego roku szkolnego rozpatrywaniem wniosków dot. przyznawania stypendiów i zasi³ków szkolnych oraz wydawaniem decyzji w powy¿szej sprawie zajmowaæ siê bêdzie Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krotoszynie, z siedzib¹ przy ul. Kobyliñskiej 10a.
Zgodnie z podjêtymi ustaleniami stosowne wnioski wydawane bêd¹ przez
szko³y podstawowe, gimnazja i zespo³y szkó³ prowadzone przez Miasto i Gminê
Krotoszyn. Dyrektorzy tych¿e szkó³ wystawiaæ bêd¹ opinie o w³asnych uczniach
ubiegaj¹cych siê o pomoc materialn¹. Nastêpnie wnioskodawcy zobowi¹zani
bêd¹ z³o¿yæ powy¿sze wnioski w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie.
Wnioski s¹ dostêpne równie¿ na stronie www.krotoszyn.pl – zak³adka
(woss)
Sprawy, wnioski - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych.
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