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Obecnoæ obowi¹zkowa
Do 14 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie mo¿na ogl¹daæ wystawê fotografii wiat w obiektywie
National Geographic, która jest fotograficzn¹ wêdrówk¹
przez kontynenty.
***
11 kwietnia przypada 66. rocznica zbrodni katyñskiej.
O godz. 12.00 nast¹pi z³o¿enie wi¹zanek kwiatów przez w³adze samorz¹dowe i organizacje kombatanckie pod krzy¿em
Katyñskim na cmentarzu.
***
Do 28 kwietnia w galerii Refektarz mo¿na ogl¹daæ
prace uczniów klas II e i III g z II Liceum Profilowanego
(zarz¹dzanie informacj¹) w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie. Ekspozycja
prezentowana jest w holu Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
***
Do koñca kwietnia 2006 r. w Muzeum Regionalnym
w Krotoszynie przyjmowane s¹ zg³oszenia ze szkó³ podstawowych i przedszkoli na Muzealne spotkania z wiosn¹, czyli lekcje na temat wiosennych zwyczajów i obrzêdów ludowych oraz tradycji wi¹t wielkanocnych.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod nr tel 062 722 61 47.

fot. arch.
Konferencja cieszy³a siê du¿ym zaintersowaniem.
Po przerwie g³os zabra³a Ilona Olejnik, która zapozna³a
s³uchaczy z tematyk¹ wp³ywu muzyki na kreatywny i intelektualny rozwój osobowoci dziecka. Dr Joanna Gruba wprowadzi³a zgromadzonych w wiat multimediów, prezentuj¹c mo¿liwoæ ich wykorzystania w terapii pedagogicznej i logopedycznej. Ostatni¹ wyk³adowczyni¹ by³a Magdalena Skaradziñska,
która przybli¿y³a mo¿liwoæ stymulowania funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, poprzez zastosowanie metody kinezjologii edukacyjnej.
Wszyscy wyk³adowcy uczestniczyli w konferencji bezp³atnie. Po zakoñczonych kolejnych wyk³adach wrêczano im
pisemne podziêkowania. Na zakoñczenie Teresa Gêdziorowska podziêkowa³a wszystkim za zaintersowanie i udzia³ w konferencji.
(zszoi)

Konferencja o potrzebach dziecka
4 marca br. w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Krotoszynie odby³a siê gminna konferencja
pt. Metody wspieraj¹ce rozwój dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, któr¹ zorganizowa³ Zespó³ ds.
Integracji w sk³adzie: Teresa Gêdziorowska, El¿bieta
Mieloch, Izabela Pohl-Talaga, Katarzyna Biliñska, Aneta
Nadstawska, Alicja Zaj¹czkowska, Anna Szeszycka oraz
Iwona Mazur-Nowak.
Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Uczestniczy³o w niej 105 nauczycieli ze szkó³ na terenie miasta
i gminy Krotoszyn, zainteresowani tematyk¹ rodzice i zaproszeni gocie.
Prelegentów, goci i uczestników konferencji powita³
dyrektor Andrzej Wygralak, po czym odda³ g³os prowadz¹cej
Teresie Gêdziorowskiej, a nastêpnie wyk³adowcom, którzy
podzielili siê swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem dotycz¹cym metod wspieraj¹cych rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Pierwszy wyk³ad przedstawi³y Izabela Witkowska i Anastazja Drath - na temat zastosowania metody Dyna-Longua w
rozwoju mowy i mylenia dziecka. Kolejnym mówc¹ by³a Ewa
Johnsson, która przybli¿y³a zagadnienia z zakresu arteterapii
i jej oddzia³ywania na ucznia nie w pe³ni sprawnego. Nastêpnie uczestnicy zostali zaproszeni na ma³y poczêstunek, mogli
równie¿ zapoznaæ siê z pozycjami ksi¹¿kowymi na temat omawianych metod pedagogicznego oddzia³ywania na dziecko.
www.krotoszyn.pl

Stop kradzie¿om
Od 27 marca 2006 r. rusza w Wielkopolsce
policyjna akcja STOP - NOC. Podobne akcje prowadzone
by³y w niektórych województwach ju¿ wczeniej, w innych
dopiero siê rozpoczynaj¹.
STOP-NOC to program prewencyjny, którego celem jest
przeciwdzia³anie kradzie¿om samochodów. Akcja polega na
odpowiednim oznakowaniu samochodu dwoma naklejkami z
elementami holograficznymi, które umieszcza siê na szybach
samochodów od strony wewnêtrznej.
Akcja przeznaczona jest g³ównie dla w³acicieli pojazdów, którzy nie je¿d¿¹ samochodami w godzinach nocnych
tzn. pomiêdzy godz. 23.00 a 4.00. Oznakowane samochody,
poruszaj¹ce siê we wspomnianych godzinach bêd¹ budzi³y
podejrzenie, ¿e zosta³y skradzione. Dlatego w³anie policyjne
patrole podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zatrzymania. Samochód zostanie skontrolowany, a kierowca wylegitymowany.
Je¿eli za kierownic¹ bêdzie siedzia³ w³aciciel, po wylegitymowaniu pojedzie dalej. Je¿eli inna osoba, policja zacznie sprawdzaæ kim jest i czy podró¿uje za zgod¹ w³aciciela auta.
Chêtni do udzia³u w programie mog¹ siê zg³aszaæ do
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie po odbiór naklejek z hologramem STOP-NOC. Odbiór jest mo¿liwy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 16.00
do 18.00. Otrzymane naklejki nale¿y przykleiæ na wewnêtrznej stronie szyb: przedniej - w lewym dolnym rogu, tylnej w prawym górnym rogu.
(mm)
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Wiosenne porz¹dki

Krótko

Urz¹d Miejski w Krotoszynie zatrudni³ na siedem dni do
prac porz¹dkowych grupê dwudziestu osób. Od 27 marca do
4 kwietnia zatrudnieni robili wiosenne porz¹dki na drogach
gminnych i krajowych znajduj¹cych siê na terenie miasta: czycili krawê¿niki uliczne z ziemi i usuwali ró¿nego rodzaju mieci
z terenów przyleg³ych. Inna grupa osób, równie¿ dwudziestoosobowa, przez trzy miesi¹ce bêdzie kontynuowa³a rozpoczête
prace porz¹dkowe. Od 3 kwietnia do 30 czerwca 4 kobiety i 16
mê¿czyzn, pod nadzorem pracownika Urzêdu Miejskiego
Krzysztofa Dudka, zbiera papiery i grabi tereny zielone. Pod
okiem tej ekipy powinny zmieniæ wygl¹d tak¿e skwery z ró¿ami
i rabaty. Obciête zostan¹ równie¿ niepotrzebne odrosty przy
drzewach rosn¹cych wzd³u¿ chodników i wykonane inne, potrzebne prace.
Nadejcie wiosny ods³oni³o pozimowe zaniedbania porz¹dkowe w ca³ym miecie, dlatego burmistrz Julian Jok przypomina mieszkañcom Krotoszyna o potrzebie zwrócenie uwagi
na porz¹dek na terenach wokó³ prywatnych i firmowych posesji oraz zadbania o czystoæ chodników biegn¹cych wzd³u¿
budynków.

31 marca br. Urz¹d Miejski podpisa³ umowê na sporz¹dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn obejmuj¹cych rejon
ul. Jasnej i ul. £¹kowej w Krotoszynie oraz czeæ wsi Smoszew w rejonie ul. Barg³owskiej i Krotoszyñskiej.
Plany sporz¹dzi wy³onione w przetargu konsorcjum
firm - SoftGIS R. Joñczak i A. Wawrzyniak z Wroc³awia.
Plany musz¹ byæ gotowe do 20 grudnia 2006 r. Koszt ich
przygotowania to 35 tys. z³ brutto.
***
Urz¹d Miejski og³osi³ przetarg na budowê ul. Kwiatowej i ul. Kamiennej w Gorzupi. Oferty mo¿na sk³adaæ do
10 kwietnia br. Przetarg obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o d³ugoci 300 m na ul. Kwiatowej
i 150 m na ul. Kamiennej (szerokoæ jezdni - 5 m i 4,5 m) oraz
wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej. Otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 11.00.
***
31 marca br. rozpoczê³y siê prace przy budowie ul.
£¹kowej w Krotoszynie na odcinku od ul. Staszica do ul.
Tyczyñskiego. Na wspomnianym odcinku ul. £¹kowej
(o d³ugoci ok. 400m ) zostanie wykonana jezdnia o szerokoci 6 m, jednostronny chodnik o szerokoci 1,5 m, po
drugiej stronie cie¿ka pieszo-rowerowa o szerokoci 2,5
m. Koszt budowy drogi to 617 tys. z³. Zgodnie z umow¹
podpisan¹ z wykonawc¹ robót, firm¹ Gembiak & Mikstacki, prace winny siê zakoñczyæ do 31 maja br.

(kd)

ODEZWA
do spo³eczeñstwa ziemi krotoszyñskiej
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) oraz § 1 Uchwa³y Nr
XLIX / 338 / 2002 Rady Miejskiej Krotoszyna z 25 kwietnia 2002
roku w sprawie zasad utrzymania czystoci, porz¹dku na terenie miasta i gminy Krotoszyn
wzywam
jednostki organizacyjne i osoby fizyczne bêd¹ce w³acicielami lub zarz¹dcami nieruchomoci po³o¿onych w granicach
administracyjnych miasta i gminy krotoszyñskiej
do rozpoczêcia
wiosennych prac porz¹dkowych i zakoñczenia ich do 14
kwietnia 2006 roku.
Jednoczenie zobowi¹zujê osoby prawne i fizyczne do
sta³ego utrzymania czystoci, porz¹dku i stanu sanitarnego w
obrêbie ulic, dróg, chodników, rowów przydro¿nych, parków,
zieleñców, otoczenia zak³adów pracy, placów budowy, budynków mieszkalnych i gospodarczych, lokali i sklepów handlowych, ogrodzeñ, placów zabaw, terenów sportowych, szkó³,
przystanków komunikacyjnych, dworców PKP i PKS i innych
miejsc u¿ytecznoci publicznej.
W celu nale¿ytego utrzymania porz¹dku i czystoci przypomina siê, ¿e legalnym miejscem wywo¿enia nieczystoci jest
punkt odbioru odpadów przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie.
Informuje siê, ¿e w stosunku do osób nie przestrzegaj¹cych przepisów sanitarno-porz¹dkowych a w szczególnoci
tworz¹cych "dzikie wysypiska" mieci bêd¹ stosowane sankcje karno-administracyjne.
Burmistrz Krotoszyna
Julian Jok
www.krotoszyn.pl
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Stulecie Króla Wileñszczyzny
19 marca ks. Józef Obrêbski, pra³at z zaprzyjanionej z Krotoszynem Mejszago³y, zwany czasami
Królem Wileñszczyzny, skoñczy³ sto lat.
Setne urodziny wybitnego Polaka, od lat zwi¹zanego ca setne urodziny. Mszê w kociele w Mejszagole poprowaz rodakami ¿yj¹cymi
dzi³ ks. kardyna³
za wschodni¹ graniHenryk Gulbinoc¹, by³y dla nas okawicz z Wroc³awia.
zj¹ do z³o¿enia mu wiW nabo¿eñstwie
zyty. Burmistrz Julian
wziêli udzia³ nie tylJok, przewodnicz¹cy
ko krotoszynianie,
Rady Miejskiej Wieale i delegacje wies³aw wica oraz delelu polskich i litewgacja Towarzystwa
skich miast. PodPrzyjani Krotoszyn czas swego d³ugieMejszgo³a, którzy rego ¿ycia, wype³nioprezentowali w³adze
nego ofiarn¹ s³u¿b¹
samorz¹dowe oraz
dla ludzi, ksi¹dz Obwszystkich mieszkañrêbski zdoby³ uznaców naszej gminy,
nie zarówno naodwiedzili ks. Obrêbszych rodaków, jak
skiego i z³o¿yli mu ¿yLitwinów.
czenia.
Po mszy kroW sobotê 18
toszynianie odwiemarca krotoszynianie
dzili jubilata w jego
odwiedzili szko³y w
domu, gdzie w imieKorwi i w Mejszaniu mieszkañców
fot. Wojciech Ptak
gole. Tam spotkali
ca³ej naszej gminy
Krotoszynianie odwiedzili ks. Obrêbskiego w jego domu.
siê m.in. z delegacj¹
z³o¿yli mu ¿yczenia
z Olsztynka, równie¿
i przekazali prezent.
utrzymuj¹cego przyjazne kontakty z mejszagolanami.
Tego dnia w szkole w Mejszagole odby³o siê jeszcze
Najwa¿niejszym wydarzeniem dwudniowego pobytu na spotkanie wszystkich polskich delegacji z Mari¹ Rekæ, mer
Litwie przedstawicieli Krotoszyna by³a msza w. w intencji ks. rejonu wileñskiego.
pra³ata Józefa Obrêbskiego, obchodz¹cego w niedzielê 19 mar(eliz)

M³odzie¿ z wizyt¹
Od 25 do 31 marca przebywa³a w Krotoszynie dwudziestoosobowa grupa francuskiej m³odzie¿y z Fontenay
le Comte. M³odzie¿ przyjecha³a w ramach szkolnej
wymiany - na zaproszenie
uczniów z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1.
Jednym z punktów
pobytu by³a wizyta w Urzêdzie Miejskim i spotkanie
z burmistrzem Julianem Joksiem. Spotkanie odby³o siê
w poniedzia³ek 27 marca.
W mi³ej atmosferze, przy
herbacie burmistrz opowiada³ o Krotoszynie i swojej
pracy. Francuzi za oprócz
www.krotoszyn.pl

pytañ kierowanych do burmistrza, mieli swoje spostrze¿enia
na temat pobytu w Krotoszynie, w sposób szczególny
podkrelali polsk¹ gocinnoæ.
Zadbano, aby gocie
nie nudzili siê podczas pobytu w Krotoszynie. Zaplanowano prezentacjê multimedialn¹, wyjazdy do Go³uchowa, Poznania, Ksi¹¿a i Wroc³awia oraz spotkanie pod
grzybkiem.
fot. Monika Czubak

(mm)

M³odzi gocie spotkali
siê z burmistrzem
w Urzêdzie Miejskim.
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XLIII sesja Rady Miejskiej
W czwartek 30 marca o godz. 10:00 w Urzêdzie
Miejskim w Krotoszynie odby³a siê XLIII sesja Rady
Miejskiej.
W porz¹dku obrad znalaz³ siê miêdzy innymi punkt dotycz¹cy informacji o sytuacji w publicznej s³u¿bie zdrowia na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Ponadto radni podjêli projekty uchwa³ w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2006 - 2015,
- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Krotoszynie,
- ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz
akceptacji wartoci jednego punktu dla Miejskiego Zak³adu
Komunikacji w Krotoszynie,
- przyznania tytu³u Zas³u¿ony dla Krotoszyna p. Józefowi Banasiewiczowi,
- przyznania tytu³u Zas³u¿ony dla Krotoszyna p. Kazimierzowi Frankowiakowi,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkó³ publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
- dofinansowania zakupu samochodów po¿arniczych
marki Ford Transit dla jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gmin powiatu krotoszyñskiego w latach 20062008,
- zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizacjê budynku szko³y w Kobiernie wraz z modernizacj¹ kot³owni opalanej wêglem (piece kaflowe) na ekogroszek,
- zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizacjê wraz z wymian¹ stolarki okiennej w budynkach Szko³y Podstawowej, wietlicy wiejskiej oraz remizy OSP
w Roszkach; zmiana systemu grzewczego z pieców kaflowych
i elektrycznych na kot³y na paliwo sta³e i ekogroszek,
- zmian w bud¿ecie na 2006 rok.
- zmiany uchwa³y nr XXI/164/2004 Rady Miejskiej z dnia
20.05.2004 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
(mm)

kresu obs³ugi handlowej, proponowanej wysokoci op³aty za
prawo do wy³¹cznoci oraz propozycji (konieczne) zaanga¿owania podmiotów lokalnych. Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Krotoszyñskiego Orodka Kultury, ul. 56 Pu³ku Piechoty
Wielkopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn, do 18 kwietnia br. do
godz. 12.00.
(kok)

Marcowe komisje
W dniach 23 i 24 marca odby³y siê posiedzenia komisji
sta³ych Rady Miejskiej: Komisji Spo³ecznej i Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej.
Cz³onkowie obu pozytywnie zaopiniowali projekty
uchwa³, które zosta³y poddane pod g³osowanie na sesji Rady
Miejskiej. Obie komisje zapozna³y siê równie¿ z tematem Informacja o sytuacji w publicznej s³u¿bie zdrowia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Ponadto Komisja Spo³eczna zrealizowa³a tematy dotycz¹ce: funkcjonowania wietlic socjoterapeutycznych i rodowiskowych oraz funkcjonowania s³u¿by zdrowia w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie ca³ej naszej gminy.
Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza za zajê³a siê analiz¹ i ocen¹ funkcjonowania ma³ych i rednich firm dzia³aj¹cych w 2005
r. oraz analiz¹ i ocena dynamiki przyrostu ilociowego podmiotów gospodarczych i przyrostu powierzchni produkcyjnych w tym okresie.
(mm)

Radny i przedsiêbiorca
25 marca redakcja Rzeczy Krotoszyñskiej og³osi³a, ¿e tytu³ Krotoszynianin Roku zosta³ przyznany tym razem ex aequo
dwóm osobom: lekarzowi i radnemu miejskiemu Maciejowi
Orzechowskiemu oraz przedsiêbiorcy Grzegorzowi Komidrowi. Na taki werdykt mia³y wp³yw g³osy czytelników i decyzja
redakcyjnej kapitu³y.

Z³ó¿ ofertê
W zwi¹zku z przygotowaniami do tegorocznych Dni
Krotoszyna, zaplanowanymi na 2 i 3 maja, Krotoszyñski Orodek Kultury zwraca siê do firm o sk³adanie ofert na wy³¹cznoæ, dotycz¹cych kompleksowej obs³ugi handlowej imprezy
i ustawienia stoisk rozrywkowych. Oferta winna obejmowaæ
sprzeda¿ napojów ch³odz¹cych, piwa i dañ gastronomicznych.
Zainteresowane firmy proszone s¹ o przedstawienie zawww.krotoszyn.pl

fot. Marcin Pawlik
Informacja ta zosta³a podana do publicznej wiadomoci
podczas uroczystego spotkania w sali reprezentacyjnej Ratusza. Gociem specjalnym tygodnika by³ Olivier Janiak, dziennikarz telewizyjny rodem z Krotoszyna, którego redakcja uhonorowa³a tytu³em Przyjaciel Krotoszyna.
(eliz)
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Nasi so³tysi - Biadki
Pocz¹wszy od tego numeru Informacji Samorz¹dowych, bêdziemy krótko przedstawiali so³tysów
z naszej gminy. Jako pierwszego poka¿emy gospodaruj¹cego Biadkom Jana Lizaka, so³tysa od 12 lat.
Jan Lizak so³tysuje Biadkom od 1994 roku. Pochodzi
Jan Lizak ma 68 lat. Z ¿on¹ Krystyn¹ wychowa³ dwie
z Krotoszyna, w Biadkach zamieszka³ po lubie. Jego pasj¹ córki i syna, doczeka³ siê szecioro wnuków.
zawodow¹ by³o kino.
Biadki licz¹ okoW 1955 roku utworzono
³o 1450 mieszkañców.
w Krotoszynie przy kiWe wsi jest szko³a
nie powiatowym Przedpodstawowa, urz¹d
wionie kino objazdowe,
pocztowy i jednostka
w którym pan Jan, jako
OSP. Biadkowianie leabsolwent szko³y elekcz¹ siê w funkcjonuj¹trycznej, zosta³ pomoccym na miejscu gabinikiem kinooperatora.
necie lekarskim NaroPracuj¹c, zdoby³ kwalifidowego Funduszu
kacje kinotechnika Zdrowia, od ponad
skoñczy³ technikum zadwóch lat maj¹ tak¿e
oczne. Latami doje¿d¿a³
swój punkt apteczny.
do pracy trabantem,
Wie rozs³awia dzia³awspomina to auto z senj¹cy przy kole gospotymentem. Z filmem rozdyñ wiejskich zespó³
sta³ siê w 1992 roku, kiefolklorystyczny Biaddy przeszed³ na rentê.
kowianki, dzia³a tu
Móg³ wtedy wiêcej uwarównie¿ kó³ko rolnicze,
gi powiêciæ sprawom
ko³o emerytów i LZS.
fot. Monika Czubak
wsi, w której mieszka³.
Do osi¹gniêæ obecny
Jan Lizak so³tysuje Biadkom od 12 lat.
Spo³ecznikostwo zaczê³o
so³tys zalicza m.in. posiê od opieki nad wietli³o¿enie chodnika na
c¹ Domu Stra¿aka, a w 1994 roku zdecydowa³ siê wzi¹æ udzia³ czêci ulicy Krotoszyñskiej, jednak przyda³yby siê dalsze rew wyborach na so³tysa. Kandydatów by³o trzech, Jan Lizak monty chodników i ulic. Uda³o siê zmodernizowaæ ulicê
wygra³, obecnie jest so³tysem trzeciej kadencjê. Uwa¿a, ¿e Gorzupsk¹, teraz przyda³oby siê wysypaæ t³uczniem Poln¹
sprawdzi³ siê w tej roli i jeli mieszkañcy Biadek chcieliby, aby i Dworcow¹. Potrzebne by³yby te¿ latarnie uliczne, choæby
nadal by³ so³tysem, jest gotów podj¹æ po raz kolejny to wy- na koñcówce ulicy Sulmierzyckiej, i wiata autobusowa.
zwanie.
Wa¿ne by³oby uregulowanie sprawy drogi do cmentarza,
Wiele osób ze wsi widzi i docenia to, co siê dzieje wokó³, po czêci nale¿¹cej do parafii, po czêci prywatnej.
inni ci¹gle narzekaj¹ - podsumowuje so³tys Lizak. - nie sposób
(eliz)
zadowoliæ wszystkich.

Wspólnie przy muzyce
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz Klub
Rolnika by³y organizatorami spotkania z okazji Dnia Kobiet,
które odby³o siê 8 marca o godz. 18.00 w restauracji Cristal.
Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie obu organizacji oraz zaproszone lokalne kluby seniora. Atrakcj¹ spotkania by³ program artystyczny: wybrane utwory muzyki klasycznej puszczane z
p³yt, wystêp chóru seniorów i piew solo m³odej krotoszynianki Ma³gosi Patalas. Z du¿ym aplauzem spotka³ siê popis
recytatorski Heleny Bieliñskiej, szefowej Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, oraz pokaz taneczny w wykonaniu nastoletnich tancerzy: Jagody Szkud³apskiej i Przemka Bielawnego z klubu tanecznego Fenix.
W przerwie pomiêdzy kolejnymi punktami programu
przedstawiciele organizatorów obdarowali wszystkie panie
tulipanami.
(eliz)
www.krotoszyn.pl

fot. Izabela Barto
Nastoletni tancerze w tañcu latynoamerykañskim.
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Poezja w galerii
Eliminacje powiatowe 51. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego odby³y siê 21 marca w galerii Refektarz.
Swój udzia³ w przegl¹dzie zg³osi³o szeæ uczennic krotoszyñskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Po wys³uchaniu prezentacji - w kategorii recytacji oraz poezji piewanej - jury
postanowi³o zakwalifikowaæ do udzia³u w eliminacjach wy¿szego stopnia wszystkie dziewczyny. Wojciech Szuniewicz, dyrektor KOK-u i przewodnicz¹cy jury, przedstawiaj¹c nietypowy werdykt,
zwróci³ uwagê ka¿dej z
uczestniczek na atuty i mniejsze lub wiêksze niedoci¹gniêcia przygotowanego programu.
Najczêstszym zarzutem
by³ niew³aciwy dobór
tekstu do mo¿liwoci interpretacyjnych nastofot. Izabela Barto
letnich recytatorek, któMarta w roli akompaniatora,
re bardzo ambitnie decypiewa Iga.
dowa³y siê na teksty literackie najwy¿szej próby, wymagaj¹ce wiêkszego dowiadczenia ¿yciowego. Zapa³ i gotowoæ do pracy z tekstem nie
gwarantowa³y oczekiwanych efektów, pomimo du¿ych talentów recytatorskich i piewaczych, jakich dopatrzy³a siê
komisja w uczestniczkach. Wspólnie ustalono zatem, ¿e czas,
jaki pozosta³ do eliminacji rejonowych - oko³o dziesiêciu dni uczestniczki powiêc¹ na próbê wypracowania oryginalnej
koncepcji interpretacyjnej swojego programu pod okiem instruktorów z KOK-u. Pierwsze spotkanie laureatek z instruktorami zaplanowano ju¿ na nastêpny dzieñ.
W eliminacjach wziê³y udzia³: Marta Piesyk, Magdalena
Lisiecka, Natalia Szeszycka, Paula Faner (recytacje); Alicja
Winiewska, Iga Ka³¹¿na (poezja piewana). Magda reprezentowa³a ZSP nr 2, pozosta³e uczestniczki - I LO. Prezentacje
ocenia³a komisja w sk³adzie: Wojciech Szuniewicz, Beata
Ulbrych (KOK) oraz Izabela Barto (Urz¹d Miejski).
(eliz)

Szkolenie z wnioskami
25 marca w sobotê w Gimnazjum nr 2 odby³o siê
spotkanie, zamykaj¹ce trzymiesiêczne niemal szkolenie,
prowadzone przez pracowników Kaliskiego Inkubatora
Przedsiêbiorczoci.
Jego uczestnicy uczyli siê prawid³owego pisania wniosków do funduszy europejskich. Wszystkie bior¹ce udzia³
w szkoleniu osoby otrzyma³y certyfikaty, powiadczaj¹ce nabyte umiejêtnoci. Najlepsze z nich, po spe³nieniu kryteriów,
stawianych przez Powiatowy Urz¹d Pracy, ju¿ wkrótce rozpoczn¹ pracê w tworz¹cym siê Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym dla Organizacji Pozarz¹dowych. Adaptacja przewidzianego na siedzibê centrum budynku przy ulicy Zdunowwww.krotoszyn.pl

skiej oraz zakoñczone w³anie szkolenie to g³ówne elementy
projektu z³o¿onego przez Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoci do programu PHARE 2003 Organizacje pozarz¹dowe
na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, komponent pierwszy,
Dotacje na rzecz rozwoju instytucjonalnego dla organizacji
pozarz¹dowych. Projekt jest wspó³finansowany z Unii Europejskiej i z bud¿etu pañstwa. W nowej siedzibie ju¿ od kwietnia
tego roku znajdzie siê miejsce dla organizacji pozarz¹dowych,
miêdzy innymi dla krotoszyñskiego wolontariatu. Miejmy nadziejê, ¿e praca nowego centrum szybko zaowocuje wieloma
nastêpnymi projektami dotycz¹cymi miêdzy innymi mikroprzedsiêbiorczoci i sfery spo³ecznej.
(jac)

Na tropie wiosny
Wszyscy wspólnie szukali oznak wiosny, która w tym
roku kaza³a na siebie d³ugo czekaæ. Uczestnicy wycieczki
mieli przy tym okazjê poznawaæ piêkno naszej ziemi i uczciæ
w trasie 25-lecie ko³a SKKT przy Szkole Podstawowe nr 4.
Szukanie Wiosny to rajd, który ma ju¿ swoje tradycje,
dlatego pomimo kiepskich prognoz meteorologicznych na starcie imprezy stawi³a siê 132-osobowa grupa m³odzie¿y i jej opiekunów. Wraz z opiekunami w teren wyruszy³o 141 osób. Po
przejechaniu do Cieszkowa (koszty autobusu pokry³o ko³o nr
2 Platformy Obywatelskiej RP) zorganizowani piechurzy ruszyli w trasê. S³oñce i nieg na zmianê towarzyszy³o im a¿ do
mety rajdu. Po drodze poszukiwacze wiosny zawitali do stacji
wodoci¹gowej w Zdunach, obejrzeli te¿ kapliczkê Mi³osierdzia
Bo¿ego w Krotoszynie na ul. ¯wirowej. Po po¿ywnym posi³ku
na mecie w SP 4 w Krotoszynie przyst¹piono do konkursu na
temat zasad udzielania pierwszej pomocy.
Wyniki konkursu:
I - Mazurowska(LO), Piotrowska (LO), Orzechowska (SP Baszków), Szociñska (SP Baszków),
II - ¯eleziñska (SP 4), Jankowiak (G 4), Czubak (ZSS), Wróbel
(ZSS),
III - Wawrzyniak (SP Biadki),
IV - Leszczyñska (SP 8),
V - Zimmermann (G. Zduny), Bogdanowicz (SP 8).
W konkursie na szukanie oznak wiosny wziê³y udzia³
cztery zespo³y. I miejsce zajê³o Gimnazjum Zduny i SP Baszków; II - Szko³a Podstawowa nr 3, III - Zespó³ Szkó³ Specjalnych, Ko³o Miejskie S. Piotrowski, IV - Szko³a Podstawowa nr
8. Zabawy co niemiara by³o tak¿e w konkursie Na Narty Prezesa, zorganizowanym przez Kazimierza Mackiewicza.
W rajdzie wziê³a udzia³ m³odzie¿ ze szkó³: SP 3, SP 4 , SP 8,
SP Baszków, SP Biadki, SP Benice, Zespo³u Szkó³ Specjalnych,
Gim. 2, Gim. 4, Gim. Zduny, LO. Na mecie rajdu opiekunowie
odebrali znaczki rajdowe oraz upominki dla wszystkich uczestników rajdu. Upominki te oraz nagrody za zajêcie miejsc I - V
w konkursach przekazali: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, PZU ¯ycie o.Krotoszyn oraz p. Jacek Kujawiak.
XII Rajd Turystyczny Szukanie Wiosny zorganizowali:
Ko³o Miejskie PTTK w Krotoszynie, Klub Turystyki Górskiej
Koliba, Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Krotoszynie, SKKT PTTK
przy Szkole Podstawowej nr 4, Oddzia³owa Komisja Turystyki
Pieszej.
Andrzej Chmielarz, komandor rajdu
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Rozgrywki sumo
W pierwsze marcowy weekend (3 - 5 marca) w Zespole Szkó³ Integracyjnych nr 1 odby³ siê Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny kadetów, kadetek, juniorów, juniorek, seniorów, seniorek w ramach Pucharu Polski w Sumo.
Uroczyste otwarcie zawodów odby³o siê w sobotê
4 marca o godz. 15.00. Walki rozgrywane by³y do niedzieli.
Poni¿ej podajemy wyniki rozgrywek.
Kadeci
Kategoria 60 kg
1.Adrian Sawarzyñski SAMSON Kobylin
2.Mateusz Kurlapski TECHNIK widwin
3.Sebastian Sawarzyñski SAMSON Kobylin
Robert Giezek SAMSON Kobylin
Kategoria 80 kg
1.Krystian Paczków TAR Krotoszyn
2.Aron Rozum TAR Krotoszyn
3.Mateusz Ció³ko TAR Kobylin
Dariusz Rodak TECHNIK widwin
Kategoria 100 kg
1.Stanis³aw Bartkiewicz ROKITA Brzeg
2.Artur Skoneczny RY Kampinos
3.Dawid Radojewski SAMSON KObylin
Sebastian Bernard TAR Krotoszyn
Kategoria + 100 kg
1.Szymon Tysiak TAR Krotoszyn
2.Martin Alcer
Dru¿ynowo
1.TAR Krotoszyn
2.SAMSON Kobylin 1
3.SOKÓ£ Lublin
SAMSON Kobylin 2

Kadetki
Kategoria 50 kg
1.Magdalena G¹sior SOKÓ£ Lublin
2.Martyna Radojewska SAMSON Kobylin
Kategoria 60 kg
1.Magdalena Kozak POJEZIERZE £êczna
2.Oktawia Rozum TAR Krotoszyn
3.Karolina Ratajczak SAMSON Kobylin
Ewa Szczuraszek TAR Krotoszyn
Kategoria 70 kg
1.Magdalena Kozak POJEZIERZE £êczna
2.Wiktoria Rozum TAR Krotoszyn
3.Aleksandra Trawiñska SAMSON Kobylin
Kategoria +70 kg
1.Karolina Dziechcierewicz SOKÓ£ Lublin
2.Rozum Marina TAR Krotoszyn
3.Katarzyna Osipiuk POJEZIERZE £êczna
Natalia Brzykcy SAMSON Kobylin
Dru¿ynowo
1.TAR Krotoszyn
2.POJEZIERZE £êczna
3.SOKÓ£ Lublin
SAMSON Kobylin
Juniorzy
Natalia Brzykcy SAMSON Kobylin
Dru¿ynowo
1.RY Kampinos
2.SAMSON Kobylin
3.SOKÓ£ Lublin
Seniorzy
Kategoria +115 kg
1.Robert Paczków TAR KROTOSZYN
2.Jacek Jaracz L¥SK Wroc³aw
3.Edward Koluch KOLUCH Bia³ystok
Miros³aw Wolszczak KOLUCH Bia³ystok
Kategoria 115 kg
1.Marek Kraszewski L¥SK Wroc³aw
2.Marek Paczków TAR Krotoszyn

www.krotoszyn.pl

3.Marcin Rozum TAR Krotoszyn
Wojciech Poczta TAR Krotoszyn
Kategoria 85 kg
1.Marcin Jankowski TAR Krotoszyn
2.Krystian Paczków TAR Krotoszyn
3.£ukasz Walkowiak LKS Ceramik Krotoszyn
Maciej Kister SOKÓ£ Lublin

fot. Izabela Barto (x2)
Do ogl¹dania zawodów zaprosi³
zebranych, prezes PZS Dariusz Rozum.
Kategoria open
1.Jacek Jaracz L¥SK
2.Robert Paczków TAR Krotoszyn
3.Marcin Rozum TAR Krotoszyn
Marek Kraszewski L¥SK Wroc³aw
Dru¿ynowo
1.WHS L¥SK Wroc³aw
2.KOLUCH Bia³ystok
3.SAMSON Kobylin 1
SAMSON Kobylin 2
Seniorki
Kategoria 80 kg
1.Ewelina £asecka GWARDIA Warszawa
2.Marina Rozum TAR Krotoszyn
3.Natalia Brzykcy SAMSON Kobylin
Karolina Dziechcierewicz SOKÓ£ Lublin
Kategoria 65 kg
1.Justyna Murga³a POJEZIERZE £êczna
2.Agnieszka D¹browska RY Kampinos
3.Edyta Szafrañska RY Kampinos
Iwona Zdanowska RY Kampinos
Kategoria open
1.Ewelina £asecka GWARDIA Warszawa
2.Justyna Murga³a POJEZIERZE £êczna
3.Marina Rozum TAR Krotoszyn
Karolina Dziechcierewicz SOKÓ£ Lublin
Dru¿ynowo
1.POJEZIERZE £êczna
2.RY Kampinos
3.SAMSON Kobylin

(eliz)
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Polon najlepszy
Pi¹toklasici z krotoszyñskiego UKS Polon zdobyli
w Miêdzyrzeczu mistrzostwo w minipi³ce siatkowej.
Trzyosobowa dru¿yna ch³opców siêgnê³a po zwyciêstwo po
serii wygranych meczów z dru¿ynami z innych sportowych
klubów uczniowskich.
10, 11 i 12 marca w Miêdzyrzeczu odbywa³ siê Miêdzynarodowy Turniej Minipi³ki Siatkowej ch³opców klas IV - VI
szko³y podstawowej. W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny
z Warszawy, Wroc³awia, Bydgoszczy, Krakowa, Tomaszowa

fot. arch.
Opiekunowie wraz ze swoj¹ dru¿yn¹.
Mazowieckiego, Turku, Nowej Soli, Sadlinek, Miêdzyrzecza
oraz z niemieckiego Bad Freienwalde. Krotoszyn reprezentowa³y na turnieju dru¿yny ch³opców z UKS Polon przy Szkole
Podstawowej nr 8. Du¿y sukces odniós³ na turnieju zespó³
krotoszyñskich pi¹toklasistów, który wygra³ wszystkie mecze
i zosta³ mistrzem zawodów.
Mecze Polonu: z SP 50 Wroc³aw II - wynik 25:10, z SP 60
Bydgoszcz I - 25:22, z dru¿yn¹ Dargfil Tomaszów Maz. I 25:18, z SP 2 Miêdzyrzecz II 25:5 (eliminacje); z SP 3 Miêdzyrzecz I 25: 13; z SP 2 Miêdzyrzecz I - 25: 15; z SP 12 Tomaszów
Maz. - 25:17; z UKS Turek II - 25: 14; z zespo³em Dargfil
Tomaszów Maz. II - 25: 12 (æwieræfina³y); pó³fina³ z zespo³em
Dargfil - 25: 17. W finale krotoszyñski Polon wygra³ z warszawskim Metrem 2: 0, a £ukasz Kaczmarek zosta³ uznany za
najlepszego zawodnika turnieju w kategorii klas V. Triumfatorzy wezm¹ 25 marca udzia³ w zawodach pó³fina³owych Wielkopolski w Gostyniu i jak przewiduje ich trener - 9 kwietnia
w finale wojewódzkim.
Uczestnicz¹ce w turnieju dru¿yny z klasy IV i z klasy VI
UKS Polon zajê³y miejsca 13. i 20. Trenerem obu zespo³ów jest
S³awomir Chlebowski, natomiast dru¿yn¹ zwyciêsk¹ opiekuj¹
siê Alojzy Grobelny i Krzysztof Olejnik.
Organizacja miêdzyrzeckiego turnieju zosta³a dofinansowana z unijnego programu Euroregion Pro Europa Viadrina.
Uwaga! Trenerzy pi¹toklasistów z UKS Polon szukaj¹
ch³opców urodzonych w 1994 roku, którzy chcieliby rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z siatkówk¹. Chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê we wtorki i pi¹tki o godz 17.00 do trenera Krzysztofa
Olejnika z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2.
(eliz)
www.krotoszyn.pl

Futbol wiatowy
27 marca w restauracji Ratuszowej w Krotoszynie odby³o siê losowanie grup do zawodów Mistrzostwa wiata w Pi³ce No¿nej - Krotoszyn 2006. Zg³osi³o siê 26 zespo³ów. Po wylosowaniu nazwy pañstwa dru¿yny rozegraj¹ mecze wed³ug
tabeli obowi¹zuj¹cej tego roku na prawdziwych rozgrywkach
wiatowych. W losowaniu uczestniczy³ Ryszard Tomczak, pi³karz krotoszyñskiej Astry.
Grupa A
Niemcy-Sulmierzyce, Kostaryka-Chwaliszew
Polska-Krotoszyn 7, Ekwador-Mokronos
Grupa B
Anglia-Biadki, Paragwaj-Kobylin
Trynidad i Tobago-Szwecja, -Komin Wlkp. 3
Grupa C
Argentyna-Lutogniew, Wyb. K. S³.Serbia i Cz.-Zalesie Ma³e, Holandia-Kuklinów
Grupa D
Meksyk-Krotoszyn 1 zespó³ II, Iran-Smolice,
Angola, Portugalia-Krotoszyn 8 zespó³ II
Grupa E
W³ochy-Orpiszew, Ghana, U S A-Krotoszyn 3,
Czechy-Krotoszyn 1 zespó³ I
Grupa F
Brazylia-Kobierno, Chorwacja-Krotoszyn 8 zespó³ I
Australia-Krotoszyn 4 zespó³ II, Japonia-Ko¿min Wlkp. 1
Grupa G
Francja-Roszki, Szwajcaria-winków,
Korea P³d.-Gorzupia, Togo
Grupa H
Hiszpania-Krotoszyn 4 zespó³ I
Ukraina-Benice, Tunezja-Zduny, Arabia Saud.
Inauguracja rozgrywek odbêdzie siê 7 maja br. o godz.
15.00 na stadionie OSiR-u w Krotoszynie.
(osir)

Czwórka gór¹
13, 14 i 15 marca 2006r. w hali sportowej OSiR-u przy ul.
M³yñskiej odby³ siê turniej sportowo-rekreacyjny szkó³ podstawowych o Puchar Burmistrza Krotoszyna. Turniej sk³ada³
siê z czternastu konkurencji, by³y to m.in. sztafeta, slalom,
rzuty lotkami do tarczy, przeci¹ganie liny, gra w dwa ognie,
rzuty do kosza pi³k¹ koszykow¹. Czêæ konkurencji przewidziano dla dzieci m³odszych, czeæ dla tych ze starszych klas.
W niektórych brali udzia³ równie¿ nauczyciele i rodzice.
Pierwszego dnia rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, Szko³y Podstawowej
w Biadkach i z Orpiszewa. Drugiego dnia zmagali siê ze sob¹
uczniowie SP nr 3 i nr 8 w Krotoszynie oraz SP Benice, trzeciego - SP Chwaliszew, SP Lutogniew. Z udzia³u w turnieju zrezygnowa³a SP nr 1 w Krotoszynie.
O zwyciêstwo w finale, który odby³ siê 17 marca, walczy³y zespo³y z SP nr 4, SP Benice, SP Lutogniew. Najlepsi okazali
siê uczniowie z czwórki, drugie miejsce wywalczy³ Lutogniew,
na trzecim uplasowa³y siê Benice.
(mm)
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Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej, po³o¿onej w Krotoszynie:
- nieruchomoæ gruntowa, po³o¿ona w Krotoszynie przy ul.
Rawickiej, oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka nr 287/10 o powierzchni 7 926 m2. Nieruchomoæ usytuowana w peryferyjnej

zachodniej czêci miasta, ograniczona od zachodu, pó³nocy i wschodu torami kolejowymi, od po³udnia drog¹ do wsi Salnia. Tereny
zadrzewione i zakrzewione o charakterze samosiewu. Zgodnie ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn jest to teren koncentracji przemys³u. Teren oznaczono symbolem I F.
Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomoci stanowi: dostêp do
utwardzonej nawierzchni (ul. Rawicka), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹ w
pasie drogowym ul. Rawickiej.
Cena wywo³awcza nieruchomoci gruntowej wynosi 155 000
z³otych plus nale¿ny podatek VAT.
Wymieniona nieruchomoæ stanowi w³asnoæ Miasta i Gminy
Krotoszyn. Dla przedmiotowej nieruchomoci S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi Ksiêgê wieczyst¹ KW 25598.
Dla przedmiotowej nieruchomoci ustala siê wadium w wysokoci 10 000 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ najpóniej do 8
maja 2006 roku do godz. 10:00 w kasie tut. urzêdu pokój nr 26.
Wadium zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone
przez osobê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.
Pisemna oferta powinna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta, lub nazwê firmy oraz siedzibê, je¿eli oferent jest osoba prawn¹, datê sporz¹dzenia oferty, owiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê
z warunkami przetargu i stanem prawnym nieruchomoci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ, oferowan¹ cenê. Do oferty nale¿y do³¹czyæ
dowód wp³acenia wadium.
Termin sk³adania ofert up³ywa 8 maja 2006 roku do godziny
10:00. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 11 maja 2006 roku o godzinie 9:00, w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24.
Ofertê w zamkniêtej kopercie z dopiskiem Przetarg - dzia³ka
287/10, nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, pokój 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska, pokój nr
24 lub telefonicznie pod numerem tel. 062 722 74 77.
Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej, po³o¿onej w Krotoszynie:
- nieruchomoæ gruntowa, po³o¿ona w Krotoszynie przy ul.
Rawickiej, oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka nr 287/12 o powierzchni 9 805 m2. Nieruchomoæ usytuowana w peryferyjnej

zachodniej czêci miasta, ograniczona od zachodu, pó³nocy i wschodu torami kolejowymi, od po³udnia drog¹ do wsi Salnia. Tereny
zadrzewione i zakrzewione o charakterze samosiewu. Zgodnie ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn jest to teren koncentracji przemys³u. Teren oznaczono symbolem I F.
Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomoci stanowi: dostêp do
utwardzonej nawierzchni (ul. Rawicka), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹
w pasie drogowym ul. Rawickiej.
Cena wywo³awcza nieruchomoci gruntowej wynosi 184 700
z³otych plus nale¿ny podatek VAT.
Wymieniona nieruchomoæ stanowi w³asnoæ Miasta i Gminy
Krotoszyn. Dla przedmiotowej nieruchomoci S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW 25599.
Dla przedmiotowej nieruchomoci ustala siê wadium w wywww.krotoszyn.pl

sokoci 10 000 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ najpóniej do
8 maja 2006 roku, do godz. 10:00 w kasie tut. urzêdu pokój nr 26.
Wadium zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone
przez osobê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.
Pisemna oferta powinna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta, lub nazwê firmy oraz siedzibê, je¿eli oferent jest osoba prawn¹, datê sporz¹dzenia oferty, owiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê
z warunkami przetargu i stanem prawnym nieruchomoci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ, oferowan¹ cenê. Do oferty nale¿y do³¹czyæ
dowód wp³acenia wadium.
Termin sk³adania ofert up³ywa 8 maja 2006 roku do godziny
10:00. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 11 maja 2006 roku o godzinie 10:00, w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24.
Ofertê w zamkniêtej kopercie z dopiskiem Przetarg - dzia³ka
287/12, nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, pokój 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska, pokój nr
24 lub telefonicznie pod numerem tel. 062 722 74 77.
Og³oszenie o przetargu

Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy przetarg pisemny na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowej, po³o¿onej w Krotoszynie:
- nieruchomoæ gruntowa, sk³adaj¹ca siê dwóch dzia³ek geodezyjnych, po³o¿ona w Krotoszynie przy ul. Rawickiej, oznaczona geodezyjnie jako dzia³ka nr 287/8 o powierzchni 1 450 m2; i dzia³ka nr 287/9 o powierzchni 5 294 m2. Nieruchomoæ usytuowana

w peryferyjnej zachodniej czêci miasta, ograniczone od zachodu,
pó³nocy i wschodu torami kolejowymi, od po³udnia drog¹ do wsi
Salnia. Tereny zadrzewione i zakrzewione o charakterze samosiewu.
Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn jest to teren koncentracji przemys³u. Teren oznaczono symbolem I F.
Infrastrukturê komunaln¹ nieruchomoci stanowi: dostêp do
utwardzonej nawierzchni (ul. Rawicka), sieæ wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ telekomunikacyjna. Sieci komunalne usytuowane s¹
w pasie drogowym ul. Rawickiej.
Cena wywo³awcza nieruchomoci gruntowej wynosi 134 000
z³otych plus nale¿ny podatek VAT.
Wymieniona nieruchomoæ stanowi w³asnoæ Miasta i Gminy
Krotoszyn. Dla przedmiotowej nieruchomoci S¹d Rejonowy w Krotoszynie prowadzi nastêpuj¹ce ksiêgi wieczyste: dla dzia³ki nr 287/
8 - KW 28834 dla dzia³ki nr 287/9 - KW 25597
Dla przedmiotowej nieruchomoci ustala siê wadium w wysokoci 10 000 z³otych. Wadium nale¿y wp³aciæ najpóniej do
8 maja 2006 roku, do godz. 10:00 w kasie tut. urzêdu pokój nr 26.
Wadium zwraca siê natychmiast po przetargu. Wadium wp³acone
przez osobê, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedaj¹cego.
Pisemna oferta powinna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta lub nazwê firmy oraz siedzibê, je¿eli oferent jest osoba prawn¹, datê sporz¹dzenia oferty, owiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê
z warunkami przetargu i stanem prawnym nieruchomoci i przyjmuje je bez zastrze¿eñ, oferowan¹ cenê. Do oferty nale¿y do³¹czyæ
dowód wp³acenia wadium.
Termin sk³adania ofert up³ywa 8 maja 2006 roku o godz.
10:00. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 11 maja 2006 roku o godzinie 11:00, w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, pokój nr 24.
Ofertê w zamkniêtej kopercie z dopiskiem Przetarg - dzia³ka
287/8 i 287/9, nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, pokój 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamkniêcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela Lidia Kaczyñska, pokój nr
24 lub telefonicznie pod numerem tel. 062 722-74-77.
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Poznaj swojego dzielnicowego
Pocz¹wszy od tego numeru, bêdziemy przybli¿aæ Pañstwu sylwetki policjantów dzielnicowych dzia³aj¹cych na terenie Krotoszyna i gminy. Miasto i Gmina Krotoszyn dzieli
siê na 9 dzielnic: 7 na terenie miasta, 2 na terenie wiejskim. rednio na 1 dzielnicowego
przypada oko³o 4,5 tysi¹ca mieszkañców.

Prezentacjê rozpoczynamy od szefa
dzielnicowych czyli aspiranta sztabowego
Miros³awa Pazo³y. Ma 46 lat, jest ¿onaty;
synowie 22 i 24 lata; sam o sobie mówi, ¿e
jest pracoholikiem, ale preferuje czynny wypoczynek i zdrowy tryb ¿ycia.
W komendzie mo¿na go znaleæ w pokoju nr 114, kontakt telefoniczny (062) 725
52 40.
W policji pracuje od 23 lat, zaczyna³
jako posterunkowy w Jutrosinie. Po czterech
latach rozpocz¹³ pracê w Kobylinie, tutaj pracowa³ miêdzy innymi jako dzielnicowy, kierownik posterunku policji lokalnej i wreszcie
komendant posterunku. W marcu 1998 r. przefot. Monika Czubak
szed³ do krotoszyñskiej komendy, do sekcji
Miros³aw Pazo³a w policji pracuje od 23 lat.
kryminalnej. Od sierpnia 2005 r. pe³ni funkcjê
kierownika rewiru dzielnicowych.
Wspominaj¹c czas, kiedy sam pracowa³ jako dzielnicoInformacji Samorz¹dowych
wy, stwierdza, ¿e by³o nieco ³atwiej ni¿ obecnie z uwagi na to,
Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spo¿e jakby spokojniej, nie odnotowywano tylu zdarzeñ i interstrze¿eniami
i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
wencji policji, poza tym policjant nie mia³ tyle pracy papierkotematy?
Napisz
lub przyjd do redakcji Informacji Samorz¹wej co dzisiaj. O pracy dzielnicowych mówi, ¿e jest bardzo
dowych
(UM,
I
piêtro,
pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
wa¿na, bo dzielnicowi maj¹ byæ ambasadorami policji w spo³epodpisane imieniem i nazwiskiem. Na probê autora zachowaczeñstwie.
my dane personalne do wiadomoci redakcji. Tekstów anoniZajmuj¹ siê mnóstwem spraw: od bardzo drobnych do mowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
bardzo powa¿nych. Wykonuj¹ szereg czynnoci na rzecz s¹- listy bêd¹ w miarê mo¿liwoci publikowane na ³amach IS dów, prokuratury, jednostek wojskowych. Bior¹ udzia³ w reali- zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
zacji programów prewencyjnych, coraz czêciej zapraszani s¹ nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.
na spotkania z mieszkañcami, z uczniami w szko³ach.
Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Niektórzy mieszkañcy maj¹ do policji pretensje, ¿e nie
Ko³³¹taja
7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl, tel. 722
znaj¹ swojego dzielnicowego. Miros³aw Pazo³a stwierdza, ¿e
74
52,
red.
nacz. 722 74 40.
¿aden dzielnicowy nie jest w stanie odwiedziæ wszystkich rodzin w swojej dzielnicy, bo przede wszystkim zachodzi tam,
Gdzie szukaæ IS
gdzie pojawiaj¹ siê jakie problemy, zatargi z prawem, przemoc
Czasopismo jest dostarczane do domów za porednicw rodzinie, patologia spo³eczna. Poza tym je¿eli kto boryka
twem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoæ nak³adu - 6 000
siê z jakim problemem, to nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby egzemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich. Osoby,
skontaktowa³ siê ze swoim dzielnicowym i umówi³ na spotka- które nie otrzyma³y Informacji znajd¹
je
nie. Mo¿na te¿ przyjæ do komendy i porozmawiaæ.
w tutejszym Urzêdzie Miejskim:
Szef dzielnicowych podkrela, ¿e spo³eczeñstwo coraz - w punkcie informacyjnym
przychylniej spogl¹da na policjê i prowadzone przez ni¹ dzia- - w sekretariacie
³ania, wzrasta wiadomoæ prawna, ludzie zaczynaj¹ rozumieæ, - w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Euro¿e wspó³dzia³anie jest bardzo istotne. Widaæ to chocia¿by pejskiej (pok. 46).
Czasopismo jest wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu Staw realizowanych programach prewencyjnych: Bezpieczne Mianu
Cywilnego
(Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum Insto, Bezpieczna Wie, Bezpieczna Szko³a, S¹siedzki Program
formacji
(budynek
Biblioteki).
Przeciwdzia³ania Przestêpczoci, Z Pyrkiem Bezpieczniej,
Uwaga! Zagro¿enia, Bezpieczny Ogród.
Jacek Kêpa
(mm)
redaktor naczelny

Zapraszamy na forum

www.krotoszyn.pl
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Polityk podziêkowa³
29 marca gociem ko³a Platformy Obywatelskiej w Krotoszynie by³ Donald Tusk, szef PO RP. Polityk spotka³ siê
z krotoszynianami w sali Cechu Rzemios³ Ró¿nych przy ul. Floriañskiej - Niewa¿ne, proszê pañstwa, które ko³o mnie tu
zaprosi³o - odpowiedzia³ na g³os kogo z sali, próbuj¹cy ustaliæ, kto go zaprosi³, bowiem w naszym miecie funkcjonuj¹ dwa
ko³a PO. - Przyjecha³em do was podziêkowaæ za to, ¿ecie na mnie g³osowali w wyborach prezydenckich. Krotoszyn, Chodzie¿
czy inne miasto, po wyborach w Wielkopolsce czujê siê jak w domu. Pamiêtam o waszych g³osach.
Na spotkanie z Tuskiem przyby³o blisko dwustu kroto- wicieli, bo dotychczasowa ordynacja nie daje takich mo¿liwoci. Donald Tusk potwierszynian, sala cechowa
dzi³, ¿e jest tak¿e za takim
by³a pe³na. Polityk spórozwi¹zaniem. Dot¹d zdani³ siê nieco, gdy¿ wczerza³o siê czêsto, i¿ w sejmoniej odwiedzi³ jeszcze
wych fotelach zasiada³y
redakcjê Rzeczy Krotoosoby, których nikt z wyszyñskiej.
borcow nie zna - t³umaczy³
W swojej wypopolityk. Wyjani³, ¿e wielu
wiedzi Donald Tusk popos³ów obecnej kadencji
ruszy³ aktualne problemy
zdoby³o du¿o mniej g³osów
polityki krajowej i zwróni¿ kandyduj¹cy bez efekci³ uwagê na nadmiar
tu, pomimo zdobycia poprzepisów, które prowakanej liczby g³osów, Madz¹ do tego, ¿e czujemy
ciej Orzechowski z Krotosiê skrêpowani we w³aszyna.
snym kraju. To zdaniem
Burmistrz Julian Jok
szefa PO prowadzi z kosprowokowa³ natomiast
lei do bezrobocia i powoszefa PO do wypowiedzi na
duje ucieczkê m³odych
temat rozdrobnienia w³aludzi z Polski. - Mo¿lifot. Izabela Barto x2
dzy samorz¹dowej i zwi¹woæ wyjechania za graObecni mieli okazjê do zadania politykowi pytañ.
zanych z tym problemów. nicê to wspania³a rzecz,
mymy za m³odu o tym marzyli, ale najgorsza rzecz¹ jest, jeli Mamy urz¹d wojewódzki, marsza³ka, starostwo, gminê, a jak
kto musi wyjechaæ z ojczystego kraju za chlebem. Statystyki przyjdzie siê t³umaczyæ, to i tak za wszystko odpowiada gmina
- dowodzi³. Tusk zgodzi³
mówi¹, ¿e do koñca tego
siê z tym i stwierdzi³, ¿e
roku z Polski wyjedzie
utworzenie powiatów i stamilion osób.
rostw powiatowych nie
Za przyk³ad pozyby³o dobrym pomys³em. tywnych przemian Tusk
Starostwa maj¹ niewielkie
poda³ Irlandiê, która zakompetencje i ma³o pieniêpewnia pracê swoim
dzy - mówi³. Powiedzia³, ¿e
obywatelom i bez probledo grupy rz¹dz¹cej w Polmów wch³ania osoby
sce nale¿y 300 tys. osób,
nap³ywaj¹ce z zewn¹trz,
mamy za bardzo rozbudotak¿e z naszego kraju.
wany aparat w³adzy.
Obecni mieli okazjê
Po spotkaniu w
do zadania pytañ polityDomu Cechu polityk zwiekowi, interesowa³a ich
dzi³ krotoszyñski szpital w
m.in. jego opinia na tetowarzystwie starosty
mat okrêgów jednomanLeszka Kulki i dyrektora
datowych, które pozwoSPZOZ Paw³a Jakubka.
li³yby mieszkañcom rzeczywicie wybieraæ poBurmistrz Jok zwróci³ uwagê na problemy
(eliz)
s³ów - swoich przedstaw³adzy samorz¹dowej.
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