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Jedn¹ z atrakcji imprezy w Kobiernie by³y popisy zespo³u ludowego
Gorzyczanie, któremu przygrywa³a kapela Furmany. Wiêcej czytaj s. 8

Miasteczko gotowe

W sierpniu zmodernizowano plac zabaw usytuowany w sąsiedztwie przedszkola Miś Uszatek, pomiędzy
blokami przy ul. Piastowskiej i ul. Sienkiewicza. Stare
urządzenia zastąpiły nowe: karuzela, konik, zestaw ze
zjeżdżalnią, huśtawki i bujak. Wszystkie posiadają certyfikaty i 2-letnią gwarancję. Dostawą i montażem urządzeń zajęła się wrocławska firma Inter-FLORA Sp. z
o.o. Przy okazji remontu odnowiono też piaskownicę i
(mm)
wymieniono piasek.

fot. Ma³gorzata Krupa

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Spacerowali po B³oniu

11 września o godz. 15.00 odbył się w Krotoszynie
„Spacer dla serca” wokół Jeziora Odrzykowskiego na
Błoniu. Organizatorzy zaprosili do wędrówki przedstawicieli władz samorządowych i radnych, nauczycieli,
uczniów i wszystkich zainteresowanych promowaniem
zdrowia. W czasie spaceru burmistrz Julian Jokś przedstawił uczestnikom plany rozwoju terenów wokół jeziora. Spacer zakończył się na Rynku.
(eliz)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Odnowiony i kolorowy

Zakończyły się prace w miasteczku ruchu drogowego przy Promenadzie. Obiekt został uroczyście
otwarty 22 września. Miasteczko zupełnie zmieniło
oblicze, ścieżki zostały wytyczone na nowo i w innym układzie. Nowością jest drogowa sygnalizacja
świetlna. Przebudową placu dla cyklistów zajmowała się firma Brukarstwo i Handel Włodzimierza Kasprzaka z Koźmina Wlkp.
(mm) 1
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Rozmawiali
o kurhanach

Do 29 wrzeœnia w Refektarzu ogl¹daæ
mo¿na wystawê „Dawna sztuka Japonii”. Zobaczymy tam: stare drzeworyty, akwarele, rysunki, wachlarze oraz
katagami, czyli szablony do malowania tkanin, i netsuke – ozdobne, charakterystyczne elementy ubrania.

Sprostowanie do artyku³u
„Informacji Krotoszyñskich”

Do koñca wrzeœnia trwa kiermasz u¿ywanych podrêczników szkolnych.
Ksi¹¿ki mo¿na przynosiæ i kupowaæ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od
13.00 do 16.30, pokój nr 17.

Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y „G4” zaprasza m³odzie¿ i doros³ych do
skorzystania z oferty zajêæ pozalekcyjnych: jêzyk angielski, jêzyk hiszpañski,
jêzyk niemiecki, matematyka, fizyka,
chemia, aerobik (œrody godz. 19.00),
joga (œrody godz. 20.00), warsztaty
kreatywnego myœlenia (nowoœæ). Zapisy do 30 wrzeœnia we wtorki i w
czwartki w godzinach od 17.00 do
18.00 w siedzibie Gimnazjum nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie
w sali 103 (na I piêtrze). Wiêcej informacji: www.stowarzyszenieg4.pl

Rata
za alkohol
Przypominamy przedsiêbiorcom sprzedaj¹cym i
serwuj¹cym klientom
alkohol, ¿e 30 wrzeœnia
up³ywa termin wp³aty
trzeciej raty za koncesjê.
Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
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74
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fot. Monika Menzfeld-Czubak

Krotoszyñski Oœrodek Kultury zaprasza dzieci, m³odzie¿ a tak¿e doros³ych
do udzia³u w zajêciach artystycznych:
plastycznych, muzycznych, tanecznych, fotograficznych… Pe³na oferta
zajêæ na stronie http://www.kok.krotoszyn.pl/

fot. Izabela Bartoœ

Burmistrz Krotoszyna zaprasza do
Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej 4latki z naszej gminy. Ka¿dy maluch
urodzony pomiêdzy 1 stycznia a 31
grudnia 2006 r. otrzyma bajkê. Prosimy o zabranie nr. PESEL dziecka.

Pod koniec sierpnia odbyło się
uroczyste spotkanie dotyczące
współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu przy realizacji badań
naukowych z zakresu archeologii i
historii związanych z Krotoszynem
i okolicami.
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, kierownik pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu, w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił postęp prac wykopaliskowych na jednym ze smoszewskich kurhanów.

Po prezentacji
nastąpiła wymiana umowy o współpracy między
prorektorem uniwersytetu, prof.
dr. hab. Jackiem
Witkosiem a burmistrzem Julianem Joksiem. W
spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele: Krotoszyńskiego Muzeum
Regionalnego, Towarzystwa i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, PTTK, Nadleśnictwa
Krotoszyn. Wszyscy zainteresowani mieli okazję przyjrzeć się
pracom archeologicznym na
miejscu - w Smoszewie.
W ramach podpisanej umowy, zorganizowano już dzień
otwarty na wykopaliskach dla
mieszkańców miasta. Planowana jest jeszcze seria spotkań,
wykładów w krotoszyńskich
szkołach gimnazjalnych i liceach. Być może uda się również
zorganizować prelekcję dla dorosłych w krotoszyńskim muzeum.
(mm)

Æwieræwiecze ogródków

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Członkowie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Przy Lesie” świętowali 4 września 25-lecie istnienia swoich ogródków.
O jubileuszu będzie przypominać tablica pamiątkowa, do
której odsłonięcia zarząd ogródków zaprosił m.in. burmistrza Juliana Joksia i starostę Leszka
Kulkę.
(eliz)

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

2

999
998
997

fot. Bart³omiej Radojewski

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

Dzia³kowcy zakoñczyli inwestycjê
Zakończenie budowy sieci
wodociągowej dla Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. K. Kończaka było dla działkowiczów
okazją do wspólnego spotkania
przy kawie. Inwestycja była prowadzona przez działkowców od

minionego roku, gmina dofinansowała ją kwotą około 8 tys. złotych. W spotkaniu, które odbyło się w sobotę 4 września, wziął
udział także burmistrz Julian
Jokś.
(eliz)

Zamieszczony w
«Informacjach Krotoszyńskich» z dnia
31.08.2010 roku artykuł pod tytułem «Burmistrz kupił sobie nagrodę?» nie przedstawia prawdziwych okoliczności wyróżnienia
Krotoszyna Kryształowym Pucharem Polski.
W żadnym wypadku
nie można mówić o kupowaniu nagrody. Zawarte w tytule pytanie
nie zostało potwierdzone treścią artykułu,
a zwłaszcza jego fragmentu poświęconego
reklamom zamieszczonym w czerwcowym
numerze czasopisma
„Nasza Wielkopolska”. Ich obecność jest częścią
funkcjonowania rynku prasy.
Sugerowanie powiązań między
nimi a otrzymaną przez Krotoszyn nagrodą jest pomówieniem.
Artykuł w niekorzystnym
świetle przedstawia Kapitułę Nagrody Gospodarczej, działającej
przy Ruchu Regionalnym Wielkopolan. Kapituła od lat nagradza najlepsze, jej zdaniem, instytucje samorządowe i firmy prywatne, promując w ten sposób
wielkopolską zaradność, gospodarność i pracowitość, propagując najlepsze tradycje naszego
regionu. Na liście laureatów jest
urząd marszałkowski, powiat
poznański, gmina Tarnowo Podgórne, powiat Wolsztyn, gmina
Suchy Las, ING Bank Śląski, zakłady Volkswagena w Poznaniu,
Kompania Piwowarska „Lech”,
Autostrada Wielkopolska, Hochland, Międzynarodowe Targi
Poznańskie, Poczta Polska oraz
Jan Kulczyk. Nie traktuję tej nagrody jako wyróżnienia mojej
osoby, lecz jako wyraz uznania
dla przedsiębiorczości i wieloletniego wysiłku tych mieszkańców
Krotoszyna, którzy dzięki swojej
pomysłowości i uporowi budują
gospodarczy wizerunek miasta,
wzmacniają jego gospodarkę,
stanowią najaktywniejszą ekonomicznie i godnie nas reprezentującą część społeczności. Określając ich osiągnięcia mianem
„banałów” artykuł podważa wartość ich pracy, znaczenie dokonań i przekreśla system wartości, którym powinni kierować się
wszyscy Wielkopolanie, autora
artykułu nie wyłączając. Dla

mnie osobiście najbardziej wartościową formą wyróżnienia jest
czterokrotny wybór na stanowisko burmistrza, oznaczający poparcie dla wszystkich moich
przedsięwzięć, zmierzających do
rozwoju miasta. Gmina przyjęła
nagrodę, ponieważ doceniona
została praca, wysiłek i poświęcenie całej wspólnoty samorządowej, ponieważ podkreślono
znaczenie dotychczasowych inwestycji, których rozmach nie
byłby przecież możliwy bez
udziału mieszkańców.
Artykuł zdaje się stawiać pod
znakiem zapytania wielkopolskie wartości i odpowiada interesom właścicieli gazety, którzy
dla podniesienia nakładu i zwalczania konkurencji gotowi są do
podejmowania wszelkich kroków, dyskredytujących dokonania mieszkańców naszego regionu. Podważa także wiarygodność Ruchu Regionalnego Wielkopolan, który od lat jest wielkim propagatorem wielkopolskiego patriotyzmu, buduje w
nas poczucie dumy z przynależności do tej części Polski. Tylko
wyjątkowa, niezrozumiała dla
mnie niechęć do miejsc, w których upływa także życie autora
artykułu, mogła sprawić, że w
przyznanej Krotoszynowi nagrodzie dostrzegł zaledwie „niewielką część środków odurzających, zabezpieczonych przez
policję w czasie weekendu”
(patrz podpis pod zdjęciem zamieszczonym w treści artykułu).
Z poważaniem
Burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś

Lekcje muzealne
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów na lekcje muzealne oraz wystawę czasową pt. „Chleb.
Od ziarenka do bochenka”.
Tematem lekcji są etapy powstawania chleba oraz jego rola w
polskiej tradycji i kulturze. Grupy proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w muzeum, tel. 62/722-61-47. Zapisy będą
(helka)
przyjmowane do końca października br.

www.is.krotoszyn.pl

15, 16 (98, 99)

SP 4 po remoncie

W rocznicê

W nowo wyremontowanej szkole odby³a
siê 1 wrzeœnia inauguracja roku szkolnego 2010/2011.

1 wrzeœnia obchodziliœmy 71. rocznicê wybuchu
II wojny œwiatowej.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie
3.2. Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku Miasto i
Gmina Krotoszyn, na zakres robót związany z termomodernizacją budynków szkoły, uzyskało
dofinansowanie w wysokości 85%
kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie” wynosi 1.605,6 tys. zł., w tym
dofinansowanie stanowi kwotę
1.364,8 tys. zł.
(joan)

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

nastyki korekcyjnej a pomieszczenia po byłej kotłowni na salę
komputerową, co umożliwiło
wyeliminowanie dwuzmianowości odbywanych przez dzieci
zajęć.Przeprowadzony remont
obejmował również kuchnię i
zaplecze kuchenne, które w pełni spełniają wymogi sanitarne.
Roboty wykonywała firma
„KRODOMEX” Sp. z o.o. z Krotoszyna. Wartość umów podpisanych z wykonawcą robót wynosi 5.402,8 tys. zł. W ramach
Priorytetu III Wielkopolskiego Re-

pan Aleksander. Odsłonięcia
tablicy dokonała pani Maria w
asyście Przewodniczącej RM,
burmistrza Koła,
burmistrza Krotoszyna. Chwilę
później miejsce
pamięci poświęcił ks. proboszcz
Dariusz Kowalek. Kwiaty pod
tablicą złożyły
delegacje władz
samorządowych,
reprezentanci
organizacji politycznych i kombatanckich, harcerze i młodzież
szkolna.
Około godz.
Wies³aw Skotarek, Maria Jêdrzejczak i Aleksander
10.30 delegacje
£opaczyk prze¿yli bombardowanie w Kole
złożyły wiązanki
niczył burmistrz Mieczysław kwiatów w innych miejscach:
Drożdżewski. Krotoszyński bur- pod tablicą upamiętniającą
mistrz podziękował kolskiemu przywódców Polskiego Pańwłodarzowi za sprawowanie stwa Podziemnego (Rynek opieki nad zbiorową mogiłą, w Ratusz), pod pomnikiem 56
której spoczywa około 250 osób Pułku Piechoty Wlkp. (ul. Miczabitych podczas nalotu. Na uro- kiewicza), pod pomnikiem 6
czystość zaproszono również Pułku Artylerii Lekkiej (ul.
kilkoro żyjących naocznych Piastowska), na Szańcu Paświadków tej tragedii: panią Ma- mięci Żołnierzy 56 Pułku Pierię Jędrzejczak, panią Leokadię choty Wlkp. (ul. Gajowa), pod
Lorkiewicz, panią Elżbietę Jań- tablicą pamięci Więźniów Poczak, panią Zbigniewę Tymofij- litycznych Okresu Stalinowczyk, pana Aleksandra Łopaczy- skiego (ul. Sienkiewicza) O
ka, pana Wiesława Skotarka, godz. 11.00 w kościele św. Anpana Kazimierza Kałmuckiego, drzeja Boboli odbyła się msza
pana Władysława Bujakiewicza, w rocznicę wybuchu wojny
pana Sławomira Wierdaka. oraz w intencji krotoszyńskiej
Przybyło troje z zaproszonych: oświaty.
pani Maria, pan Wiesław oraz
(mm)

5 września w Rozdrażewie odbyły się Dożynki
Powiatowe. Organizatorami uroczystości było Starostwo Powiatowe oraz gmina Rozdrażew.
Gośćmi dożynek byli przedstawiciele samorządów naszego powiatu, Krotoszyn reprezentował
burmistrz Julian Jokś, jego zastępca Franciszek
Marszałek i przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia
Jamka.
Święto plonów poprzedziła msza w kościele p.w.
Jana Chrzciciela w Rozdrażewie. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie przeprowadzono dożynkowe
obrzędy i zaprezentowano część artystyczną, m.in.
występy zespołów folklorystycznych, koncert orkiestry dętej OSP Kobylin oraz program kabaretowy. Po prezentacjach scenicznych organizatorzy
zaprosili wszystkich do zabawy tanecznej. (eliz)

fot. Sylwia Nawrocka

Œwiêto plonów

Nowo powo³ani dyrektorzy

Wp³ynê³y oferty

Okazją do wręczenia nominacji była narada dyrektorów
przedszkoli, szkół i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
Krotoszyn.
Burmistrz Krotoszyna powierzył stanowiska:
- dyrektora Przedszkola nr 2 w
Krotoszynie pani Julicie Janickiej-Burzyńskiej,
- dyrektora Przedszkola nr 3 w
Krotoszynie pani Małgorzacie
Śniecińskiej,
- dyrektora Szkoły Podstawowej
w Biadkach pani Beacie Ciesiółce,
- dyrektora Szkoły Podstawowej
w Lutogniewie panu Zenonowi

Szczęsnemu,
dyrektora
Szkoły Podstawowej w Świnkowie pani Lidii
NadstawskiejZybale,
- dyrektora Zespołu Szkół nr 3
w Krotoszynie
pani Sławomirze
Kalak,
- dyrektora Zespołu Szkół w
Chwaliszewie pani Beacie Parzonce,
- dyrektora Zespołu Szkół w Orpiszewie pani Beacie Molendzie.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W pi¹tek 27 sierpnia burmistrz Julian Jokœ wrêczy³ nominacje nowo
powo³anym dyrektorom szkó³ i przedszkoli.

- dyrektora Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie pani Marioli
Kaźmierczak.
(wos)

W
dniu14
września br. Zespół ds. negocjacji w sprawie
zbycia udziałów
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Krotoszynie dokonał
otwarcia ofert
dot. zakupu 85 %
udziałów w ZEC.
W wyznaczonym terminie
wpłynęły 2 oferty Wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek otwiera oferty.
Zakłada się, iż proces prywafirm branżowych: Energetyki Cieplnej
tyzacyjny zostanie sfinalizowany
Opolszczyzny i Dalki Poznań SA.
Po dokonaniu formalnej oceny do końca października 2010r.
(anet)
ofert rozpoczną się negocjacje.
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Odbiór końcowy zadania pn.
Modernizacja budynków Szkoły
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie budynek nr 1 odbył się 30 sierpnia
br.
Zadanie zostało zrealizowane
w cyklu trzyletnim w latach 20082010. Remont szkoły obejmował m.
in. docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, wymianę
pokrycia dachowego, modernizację systemu grzewczego z włączeniem do miejskiej sieci grzewczej,
wymianę instalacji c.o., wodnej
i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe. Ponadto w wyniku przebudowy poddasza uzyskano
nowe sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym, przystosowano pomieszczenia przy sali
gimnastycznej na salę do gim-

Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się przy ul. Dworcowej
odsłonięciem tablicy upamiętniającej mieszkańców Ziemi
Krotoszyńskiej, ofiary nalotu
niemieckiego lotnictwa na pociąg ewakuacyjny w Kole w dniu
2 września 1939r.
Zgromadzonych powitał burmistrz Krotoszyna Julian Jokś.
W uroczystości wzięła udział delegacja z Koła, której przewod-
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Zawody na basenie

Na szañcu

71. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę krotoszynianie uczcili
na szańcu Pamięci Żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wlkp. W niedzielę
19 września o godz.15.00 na szańcu przy ul. Gajowej odbyła się msza
polowa z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli organizacji politycznych i kombatanckich, młodzieży szkolnej i harcerzy.
Po nabożeństwie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. (mm)

Malinowa i Poziomkowa

Coroczna impreza sportowa
popularyzuje zdrowy ruch wśród
osób niepełnosprawnych i motywuje ich do dalszej rehabilitacji fizycznej. Pozwala też na wymianę
doświadczeń placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.
W tym roku uczestnicy spartakiady rywalizowali, porównując
swoje umiejętności na basenie - w
pływaniu sportowym i w konkurencjach rekreacyjnych – oraz w kręgielni. Sportowcy pracowali zarówno na wyniki indywidualne, jak i na
klasyfikację drużynową. W zawodach wzięło udział 15 drużyn. Każda uczestniczyła w pływaniu, a 13
z nich w rozgrywkach w kręgielni.
W klasyfikacji drużynowej najwięcej punktów, a tym samym pierwsze miejsce zdobył zespół z ZSS
Krotoszyn. Zaraz za nim uplasowali się gospodarze imprezy, czyli
WTZ Krotoszyn, oraz na miejscu
trzecim DPS Baszków.
Organizatorami zawodów były:
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej, Starostwo
Powiatowe, Klub Sportowy „Krotosz”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski w Kro(eliz)
toszynie.

fot. Agata Wciórka

fot. Monika Menzfeld-Czubak

8 wrzeœnia w budynku krytej p³ywalni Wodnik odby³a siê IX Spartakiada
Osób Niepe³nosprawnych Krotoszyn 2010.

W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze miejsce zdoby³ zespó³ ZSS w Krotoszynie.

Koźmińska firma Brukarstwo i Handel pana Włodzimierza
Kasprzaka zakończyła prace na ulicy Poziomkowej i Malinowej
w Krotoszynie. 17 września odbył się odbiór końcowy zadania.
Nawierzchnie obu ulic wykonano z kostki betonowej. Na budowę ulic gmina wydała 324 tys. zł.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

SZANOWNI
MIESZKAŃCY ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ
Chciałbym gorąco podziękować za ofiarność, życzliwość i szczodrość wszystkim mieszkańcom naszej ziemi, którzy kierując się odruchem serca...
...wsparli w tych ciężkich chwilach rzeczowo i finansowo naszych rodaków, tak straszliwie dotkniętych klęską tegorocznej powodzi.
Chciałbym również podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom, podmiotom gospodarczym, rolnikom i innym osobom, które poprzez zbiórki, kwesty, użyczenie transportu, sponsoring, prace przy segregacji, załadunku, itp., wsparły akcję pomocy powodzianom.
Nasza pomoc dotarła do poszkodowanych mieszkańców Sandomierza w woj. świętokrzyskim,
Bogatyni w woj. dolnośląskim, wsi Przewóz i Roszowicki Las w gminie Cisek, woj. opolskie, wsi
Trześń i Orliska w gminie Gorzyce, woj. podkarpackie, wsi Bartniki w gminie Milicz, woj. dolnośląskie oraz wsi Radolina w gminie Golina, woj. wielkopolskie. Wartość przekazanych darów
szacuje się na około 70 tys. zł.

Krasnale w parku

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Ponadto Rada Miejska Krotoszyna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi gminie Gąbin w pow. płockim, woj. mazowieckie, oraz gminie
Jodłowa w pow. dębickim, woj podkarpackie, które to gminy zwróciły się z prośbą o wsparcie
finansowe.

17 września alejki krotoszyńskiego parku wypełnili mali biegacze w czerwonych czapeczkach. Byli to przedszkolacy oraz uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie. Dzieci brały udział w organizowanym od kilku lat
przez SP nr 4 Biegu Krasnala. Tego samego dnia uczniowie klas
starszych uczestniczyli w „Biegu ku Słońcu”.
(mm)
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Jako Burmistrz Krotoszyna byłem, jestem i zawsze będę dumny z tego, że reprezentuję ludzi
tak wielkiego serca, którzy nie potrafili i nie chcieli przejść obojętnie obok ludzkiej tragedii,
krzywdy i bezsilności.
Jeszcze raz gorąco wszystkim dziękuję.

www.is.krotoszyn.pl
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Krotoszyñskie œwiêto kulinarne

kawa i herbata to żelazne pozycje z tego menu, cieszące się nieodmiennie zasłużonym zainteresowaniem.
Oprawę muzyczną krotoszyńskiego święta jadła zapewniały zespoły: Kurcbend grający
przeboje świata i Berkut z ukraińskim folkiem. Koncert piosenki biesiadnej przedstawiła Ada
Biedrzyńska. Dźwięczne hołubce zaś wybijali na scenie tancerze z zespołu tańca ludowego

Krotoszanie.
Organizatorami święta łasuchów byli: Urząd Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie, Krotoszyński
Ośrodek Kultury - przy współpracy z lokalnymi instytucjami, jak
koła gospodyń i centrum wolontariatu oraz restauratorami, piekarniami i cukiernikami. (eliz)

fot. Jacek Jocher (x2)

Spis rolny 2010

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

Znany z małego ekranu Karol Okrasa odwiedził Krotoszyn
już po raz kolejny. Jego kulinarne wyczyny prezentowane na
scenie na Rynku na żywo uzupełniały smakowitą ofertą stoiska
okolicznych i licznych wiejskich
kół gospodyń. Tak jak i w poprzednich latach serwowały one,
za niewielką opłatą, specjały tradycyjnej kuchni wielkopolskiej.
Bigos, chleb ze smalcem, ser
smażony, ciasto drożdżowe,

fot. Jacek Jocher

Karolowi Okrasie w przygotowaniu potraw pomaga³a pani Natalia z Krotoszyna

fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

11 wrzeœnia w godz. 16.00 - 20.00 krotoszyñski Rynek goœci³ smakoszy i wielbicieli muzyki, uczestników cyklicznej
„imprezy do chrzanu… Krotoszyn z Okras¹”.

W dniach od 1 września do
31 października 2010 r. na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
podobnie jak w całym kraju, zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według
stanu na dzień 30 czerwca 2010
r., godz. 24.00, na podstawie
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
powszechnym spisie rolnym w
2010 r.
Celem spisu będzie dostarczenie szczegółowych informacji o jednostkach rolniczych, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników
oraz prowadzonej produkcji rolnej. Na terenie gminy prace spisowe koordynowane będą przez
Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja
7.
Powszechny spis rolny został poprzedzony obchodem
przedspisowym realizowanym
przez rachmistrzów spisowych
w dniach od 12 do 23 sierpnia
2010 r. Podczas obchodu rachmistrz spisowy zapoznał się z
terenem, na którym będzie
przeprowadzał spis, zweryfikował istnienie gospodarstw rolnych oraz wręczył użytkownikom gospodarstw rolnych list
Prezesa
GUS
i spisowe materiały informacyjne. Dane w gospodarstwach rol-

nych rachmistrzowie będą zbierać w drodze wywiadu bezpośredniego od 8 września do 31
października 2010 r. przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne
do przeprowadzenia spisu.
Rachmistrz spisowy w swojej pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu
identyfikatorem zawierającym
jego zdjęcie, imię i nazwisko
oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną
i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Zgodnie z zapisami
przywołanej ustawy rachmistrzowi spisowemu przysługuje
ochrona prawna przewidziana
dla funkcjonariuszy publicznych.
Rachmistrz spisowy zebrane dane bezpośrednio wprowadza do urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są
ochroną prawną. Rachmistrz
spisowy zebranymi danymi nie
może dowolnie dysponować,
udostępniać ich osobom trzecim
ani kopiować.
Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym, tam też można
zgłosić uwagi dotyczące jego
pracy.
(anet)
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WA£BRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST - PARK” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Wa³brzychu
58 - 306 Wa³brzych, ul. Uczniowska 21
tel.: (+48 74 ) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62
jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST - PARK” oraz działając na zlecenie Miasta i Gminy
Krotoszyn oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i
rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550 z późn. zm.)
zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie WSSE „INVEST - PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość,
opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający
prowadzić na terenie WSSE „INVEST - PARK” działalność gospodarczą na
podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia
20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r.
Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232,
poz. 1548 z późn. zm.).
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 13,3900 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie krotoszyńskim, miejscowości Krotoszyn, obręb 0001 Miasto Krotoszyn, w Podstrefie Krotoszyn Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST - PARK”, obejmująca działki gruntu:
- Nr 3457/15 o powierzchni 4,2643 ha (tereny różne Tr),
KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
- Nr 3457/16 o powierzchni 3,7325 ha (tereny różne Tr),
KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
- Nr 3457/41 o powierzchni 5,3932 ha (tereny różne Tr),
KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
będąca własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, dla której księgę wieczystą
prowadzi Sąd Rejonowy w Krotoszynie („Nieruchomość”).
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę
2.972.580,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr
230” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 297.258,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i płatne jest do dnia 15.10.2010r.
na rachunek bankowy WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o. nr 38 1090 2271
0000 0005 8400 0995, prowadzony przez bank BZ WBK S.A. III O/Wałbrzych.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium
należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/192/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z
dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 2975 z dnia 27 października 2008 r.) („Uchwała”), Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem P;U_3 o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług handlu i innych oraz rzemiosła usługowego. Część Nieruchomości, oznaczona symbolem KDD, przeznaczona jest na pas drogi/ulicy publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających
do 20 m, wyznaczonej na rysunku planu orientacyjnie, której przebieg i
szerokość w liniach rozgraniczających może być zmieniona, o ile nie zmieni to pozostałych ustaleń Uchwały.
7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK” i określone w
ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie
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przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć
gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK” (Dz. U. Nr
254, poz. 2550 z późn. zm.).
8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie - oprócz sobót, niedziel i świąt - w godzinach 745 - 1500 w
siedzibie WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 8.000,00
zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) netto plus VAT - na rachunek
bankowy WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o. nr 38 1090 2271 0000 0005 8400
0995 w BZ WBK S.A. III O/Wałbrzych. Nie przewiduje się dodatkowych
warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie
WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o. (pok. 225) w terminie do dnia 15.10.2010r.
do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o. w
dniu 25.10.2010r. o godz. 1100.
11. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako
nabywca Nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie
ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości i/lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu - w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady
Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108 z późn. zm.).
13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK” Sp. z o.o. lub Burmistrz Krotoszyna mogą zamknąć przetarg bez
wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z
ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.
Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK” Sp. z o.o może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą
wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST - PARK” Sp. z o.o. zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z
późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego
miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
15. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 102,
poz. 651) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w
terminie do dnia 06.07.2010r.
16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim opublikowano na stronie
internetowej WSSE „INVEST - PARK” Sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale
Przetargi i rokowania/Aktualne przetargi i rokowania.
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Kryszta³owy Puchar dla Krotoszyna
Kapitu³a Nagrody Gospodarczej, która dzia³a przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, uhonorowa³a Krotoszyn
Kryszta³owym Pucharem Polski i Z³otym Medalem. Wrêczenie tych wyró¿nieñ odby³o siê 11 wrzeœnia na uroczystym spotkaniu w Ratuszu.
Na spotkanie przybył prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan (RRW) Ludwik Ratajczak wraz z członkami kapituły i dziennikarzami Naszej
Wielkopolski - miesięcznika
RRW. Burmistrz Julian Jokś
przywitał także starostę Leszka Kulkę i jego gości z Węgier
oraz przedsiębiorców, dyrektorów szkół, sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej, swoich
zastępców: Franciszka Marszałka i Ryszarda Czuszke,
przewodniczącą Rady Miejskiej
Zofię Jamkę, radnych i pracowników Urzędu.
Gospodarz gminy w powitalnym przemówieniu nawiązał
m.in. do wydarzenia odbywającego się równolegle na Rynku
– dorocznej imprezy kulinar-

nej: „Co roku na spotkania kulinarne przybywają ludzie, którzy
przyczynili się do rozwoju gospodarczego naszego miasta, ludzie,
którzy pracują w oświacie, w samorządach oraz w jednostkach
pomocniczych, ażeby wspólnie,
razem świętować i smakować to,
co w naszej kuchni regionalnej
jest najlepsze i co stanowi o naszej odrębności. Dzisiaj, 11 września Krotoszyn otrzyma od kapituły Regionalnego Ruchu Wielkopolan duże wyróżnienie. Krotoszyn postrzegany jest jako dobry oraz prężny ośrodek. Takie
wyróżnienie i podanie nam ręki
przyjmujemy z wielkim honorem
i zaszczytem”.
Burmistrz przeprosił zgromadzonych za to, że uroczystość –
pierwotnie planowaną jako plenerową – przeniósł do Ratusza.

Podkreślił, że największym atutem
Krotoszyna są nasze
lokalne firmy.
„Jestem dumny z
tego, że jestem burmistrzem takiego miasta, w gdzie mogę jednym tchem wymienić
kilkanaście firm, liderów w swoich dziedzinach”.
Na zakończenie w
imieniu wszystkich
mieszkańców naszej
gminy podziękował
kapitule za to, że tak
pozytywnie oceniła
zmiany w krajobrazie
gospodarczym Krotoszyna.
Potem głos zabrał prezydent
Ruchu Ludwik Ratajczak. Po jego

przemówieniu członkowie kapituły przekazali uroczyście na ręce
przedstawicieli gminnego samo-

rządu puchar i medal. Do gratulacji z tej okazji dołączył się sta(eliz)
rosta Leszek Kulka.

***
Kapitu³a Nagrody Gospodarczej,
która dzia³a przy Stowarzyszeniu
Ruch Regionalny Wielkopolan,
przyzna³a Krotoszynowi w czerwcu br. Kryszta³owy Puchar Polski
oraz Z³oty Medal. Kapitu³a uzna³a
Krotoszyn za godny takiego wyró¿nienia. W uzasadnieniu przedstawionym na ratuszowym spotkaniu oraz na ³amach czerwcowego wydania Naszej Wielkopolski
kapitu³a okreœla Krotoszyna jako
jedn¹ z najlepiej rozwiniêtych gmin
w Wielkopolsce. Podkreœla liczbê
podmiotów gospodarczych na naszym terenie, dobrze rozwiniêt¹ infrastrukturê, dzia³alnoœæ licznych
stowarzyszeñ.
Miesiêcznik Nasza Wielkopolska
jest kolportowany bezp³atnie na terenie Wielkopolski, gdzie trafia do
urzêdów i innych instytucji. Regularnie jest tak¿e dostarczane do
siedziby w³adz pañstwowych i do
sejmu. Wiêkszoœæ stron czerwcowego numeru informuj¹cego o
wyró¿nieniu dla naszej gminy poœwiêcona jest Krotoszynowi. Na
ok³adce umieszczono fotografiê
Agnieszki Duczmal, wybitnej Wielkopolanki pochodz¹cej z Krotoszyna. W œrodku umieszczono tak¿e
obszerny wywiad z pani¹
Agnieszk¹.

fot. Izabela Bartoœ (x8)

Zobacz tak¿e:
www.nasza-wielkopolska.eu
Cz³onkowie Kapitu³y Nagrody Gospodarczej RRW
Ludwik Ratajczak – prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan
dr Kazimierz Nadolny – cz³onek
Andrzej Skubiszyñski – cz³onek
Lucyna Wojtowicz – dziennikarka
NW
Maria Skubiszewska – dziennikarka NW
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Kobierska integracja smaków
12 wrzeœnia przed Wiejskim Domem Kultury w Kobiernie odby³ siê II Integracyjny Festiwal Smaków i Krajobrazów.

rzeźbę Dominiki Wujczyk „Herb
Kobierna”. Warsztaty odbyły się
na początku września w Szkole
Podstawowe w Kobiernie.
Podczas festiwalu odbyła się
degustacja i ocena potraw przygotowanych w ramach warsztatów kulinarnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Brzozy, Jasnego Pola, Kobierna, Różopola
i Smoszewa. W konkursie „Kobierski Smaczek Roku 2010” –
kulinaria najwięcej głosów oddano na wykwintną rybę w zalewie
octowej oraz skrzydełka w mag-

ków i Krajobrazów” oraz
warsztatów artystycznych służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej
wsi”. Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości”.

fot. archiwum CKI (x5)

Uroczystość rozpoczęła się
mszą dziękczynną za zebrane
plony. Następnie mieszkańcy
Kobierna i okolic oraz zaproszeni goście, ponad 300 osób, zostali
przywitani przez sołtys Kobierna Zofię Jamkę. W programie
artystycznym pn. „Z nami gwarno” wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kobiernie, kapela Furmany, Zespół Pieśni i Tańca Gorzyczanie oraz kabaret
Babiniec z Rozdrażewa. Chętni
mogli się przejechać bryczką.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś, starosta Leszek
Kulka oraz sołtysi gminnych
wiosek.
W domu kultury czynna była
wystawa prac wykonanych
przez uczestników warsztatów
plastycznych, prowadzonych
przez Iwonę Filę, oraz warsztatów rękodzielniczych, prowadzonych przez Beatę Ulbrych. Komisja konkursu „Kobierski Smaczek Roku 2010” – sztuka za najpiękniejsze uznała krajobraz
Michała Frali „Kościół nocą” i

gi (I i II miejsce) przygotowane
przez KGW z Jasnego Pola. Wyróżniono również krokiety z kapustą i grzybami przygotowane
przez KGW w Smoszewie (III m.).
Gratulacje i nagrody z rąk Zofii
Jamki oraz burmistrza Juliana
Joksia odebrały w imieniu KGW
Maria Biernat z Jasnego Pola
oraz Małgorzata Namysł ze Smoszewa.
Podziękowania za wsparcie
organizacyjne uroczystości odebrali Marian Tarnawski, prezes
firmy LAS-KALISZ Sp. z o.o. z
Tomnic, oraz Krystyna Augustyniak z Nowego Folwarku za przygotowanie dekoracji festiwalowej sceny.
Współorganizatorami festiwalu byli sołtys i Rada Sołecka
w Kobiernie, Kółko Rolnicze w
Kobiernie, KGW w Kobiernie
oraz Miasto i Gmina Krotoszyn.
Organizacja imprezy integracyjnej w Kobiernie możliwa była
dzięki dofinansowaniu przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektu „Organizacja
II „Kobierskiego Festiwalu Sma-

Magdalena
Głowienkowska

Rangę świętowanego w tym
roku XX-lecia samorządu terytorialnego podkreślił prezydent RP
Bronisław Komorowski, honorując za pośrednictwem wojewodów wyróżniających się i długoletnich urzędników samorządowych.
Z możliwości nagrodzenia w
ten sposób swoich pracowników
skorzystał burmistrz Julian Jokś,
który przesłał do Warszawy - za
pośrednictwem Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego - listę
osób sumiennie i nienagannie
pracujących od wielu lat.
Wprawdzie komisja przyznająca medale skorzystała ze swoich uprawnień i odrzuciła kilka
kandydatur, ale i tak 23 osoby z

naszego Urzędu Miejskiego znalazły się w gronie uhonorowanych urzędników.
Zostali oni zaproszeni do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na uroczyste wręczenie przyznanych
wyróżnień. Spotkanie odbyło się
9 września, medale z legitymacjami podpisanymi przez prezydenta Polski wręczał wojewoda Piotr
Florek.
Złoty Medal za Długoletnią
Służbę otrzymali: Urszula Tomaszewska, Zofia Marszałek, Irena
Rękosiewicz, Jerzy Janicki, Maria Szych, Bogdan Pacholczyk,
Maria Pawlik, Tadeusz Stachurski, Krystyna Szczęsna, Urszula
Kadzioch, Wojciech Ptak, Zofia

fot. Julian Jokœ

Otrzymali medale

Biernacka, Włodzimierz Spruch.
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zo-

stali: Krzysztof Dudek, Gilena Suplicka, Henryka Pazoła, Andrzej
Kaik, Krystyna Wałęsiak, Mirosła-

wa Kowal, Renata Pflantz, Waldemar Wujczyk, Andrzej Zieliński,
Wojciech Wierciński.
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