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Wymieñ dowód

Załatwienie spraw związanych z dowodem ułatwi
mieszkańcom zmiana godzin pracy Wydziału
Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego, który
od 3 do 28 grudnia, za wyjątkiem Wigilii, będzie obsługiwał interesantów do
godz. 17.00. Czytaj s. 2

Szwedzi z wizyt¹

fot. Izabela Bartoœ

Józefa Marciniak, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Kobiernie, z okazji 50-lecia
koła odebrała gratulacje od władz miejskich, powiatowych oraz organizacji z terenu
powiatu. Od lewej: Józefa Marciniak i Franciszek Marszałek, zastępca burmistrza
Krotoszyna. Na drugim planie: przewodnicząca Rady Miejskiej i sołtys Kobierna Zofia Jamka.
Czytaj s. 5

Gerhard Larssen, wojewoda szwedzkiego Vafternoorland, odwiedził 22 listopada Krotoszyn.
Czytaj s. 3
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Benickie Halloween

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
Do końca roku w Muzeum Regionalnym można oglądać wystawę poświęconą historii placówki, pełną zdjęć i ciekawych
informacji. Wystawę przygotowano z okazji 50-lecia istnienia muzeum.

30 listopada uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Benicach podtrzymali tradycjê i hucznie
œwiêtowali Halloween – œwiêto, które przywêdrowa³o do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Impreza ta na sta³e ju¿ wpisa³a siê do
kalendarza uroczystoœci w naszej szkole.

8 grudnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Orpiszewie odbędzie się I Wielkopolski Przegląd Twórczości Marka Grechuty - Marek Grechuta w
Orpiszewie 2007 (czyt. str. 3).
Do 10 grudnia w muzeum
można oglądać wystawę pokonkursową Polskie symbole
narodowe, na którą składają
się prace i plakaty nadesłane
na konkurs plastyczny przez
krotoszyńskich gimnazjalistów oraz uczniów I LO.
Klub Moli Książkowych działający przy krotoszyńskiej bibliotece zaprasza dzieci i młodzież
na cykliczne spotkania z
książką (informacja w bibliotece).

fot. archiwum

3 grudnia o godz. 16.00 w
Międzynarodowym Dniu Osoby Niepełnosprawnej w galerii
Refektarz odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy prac
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.
Wystawa będzie czynna do 19
grudnia. Galeria jest czynna
we wtorki od 14.00 - 18.00, w
pozostałe dni robocze od 11.00
- 16.00.

Zwyciêzcy jednego z konkursów.

Klasa pierwsza gimnazjum
pod kierunkiem Katarzyny
Grabczan-Mikołajczyk przygotowała przerażającą dekorację. Pojawiły się popularne
symbole Halloween związane z
życiem pozagrobowym i horrorem – duchy, kostuchy, trupie
piszczele, nietoperze i pająki.
Nie zabrakło również nieodłącznego symbolu tego święta
– wydrążonej dyni z otworami
w kształcie twarzy, z palącymi się w środku świecami.
Tego wieczoru nie zabra-

kło również zabaw i konkursów. Do najciekawszych należały: dyniowy taniec, wyjmowanie ustami miąższu z dyni
oraz karaoke. W czasie imprezy można było zjeść również
smakołyki przygotowane
przez uczniów klasy pierwszej
gimnazjum i ich mamy. Zebrane ze sprzedaży owych smakołyków pieniądze młodzież
przeznaczy na wycieczkę klasową. Wieczór upłynął wszystkim w iście grobowej atmosfe(zsb)
rze.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
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Punkt Informacyjny
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Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska
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Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ informacje na temat spraw za³atwianych w Urzêdzie.
Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

(62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

(62) 725 42 45

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

Poœpiesz siê
z wnioskiem!
Uwaga! Przed³u¿enie wa¿noœci starych
dowodów osobistych nie zmienia faktu, ¿e
wnioski na wydanie nowego nale¿y z³o¿yæ
do 31 grudnia 2007r.
Tymczasem z danych wynika, że jeszcze ok. 2 300 mieszkańców naszej gminy nie wystąpiło o zmianę dowodu. Czekanie do
ostatniej chwili może przysporzyć wiele problemów osobom, które
będą nadal się posługiwały starym dowodem osobistym. Załatwienie spraw związanych z dowodem ułatwi mieszkańcom zmiana godzin pracy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który od 3 do 28 grudnia, za wyjątkiem Wigilii, będzie
obsługiwał interesantów do godz. 17.00.
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w tym Wydziale ul. Kołłątaja 7a, I piętro, pok. nr 2, budynek w podwórzu. Dokumenty składamy osobiście po uprzednim zarejestrowaniu się na
dany dzień i godzinę. Rejestracji można dokonać osobiście lub
telefonicznie - nr 062 722 74 67.
Do wniosku dołączamy 2 aktualne fotografie, pokwitowanie
wpłaty 30 zł oraz akt urodzenia - dotyczy to panien i kawalerów,
lub akt małżeństwa. Osoby, które urodziły się w gminie Krotoszyn lub zawarły tutaj związek małżeński, nie składają ani jednego, ani drugiego dokumentu. Wnioski można pobrać także ze
(wso)
strony internetowej.

www.is.krotoszyn.pl

Równe szanse
Lokalny program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych i gimnazjów
Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2007.
Burmistrz Krotoszyna informuje, iż w czerwcu br. ustanowiony został Lokalny program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Miasto i Gminę Krotoszyn na
2007 rok ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej.
W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w
Lutogniewie, Zespół Szkół nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi i
Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie zaplanowały realizację zajęć popołudniowych. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Termin realizacji

zajęć ustalony został na okres
od września do grudnia 2007r.
Poszczególne placówki zaplanowały różnorodne zajęcia.
W Szkole Podstawowej nr 4
organizowane są wyrównawcze zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas IV-VI, natomiast
Szkoła Podstawowa w Lutogniewie zaplanowała zajęcia
rozwijające wiedzę i umiejętności oraz zajęcia sportowe.
W Zespole Szkół nr 3 w
Krotoszynie odbywają się
warsztaty i zajęcia teatralne,
funkcjonuje również klub,
którego celem jest rozwijanie
zainteresowań, zamiłowań,
uzdolnień artystycznych, językowych oraz sprawności fizycznej. Zespół Szkół nr 1
zorganizował zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, zajęcia językowe oraz
(arlet)
sportowe.

Atuty Krotoszyna
Podczas paŸdziernikowej konferencji dla
dziennikarzy - po zdobyciu przez Krotoszyn
po raz czwarty tytu³u Gmina Fair Play burmistrz Julian Jokœ przypomnia³, na czym
polega ocenianie dla potrzeb certyfikatu i
jakie s¹ mocne strony naszej gminy.
Atutami Krotoszyna są:
systemowe zwolnienia i ulgi w
podatkach lokalnych, tereny
inwestycyjne wraz z ustanowieniem podstrefy, dobra infrastruktura techniczna oraz
położenie na trasie Poznań Wrocław. Dla przedsiębiorców duże znaczenie ma także wysokie zaangażowanie
gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
z Gostynia, który ułatwia firmom sięganie po kredyty inwestycyjne. Spójna polityka
samorządu - uwzględniająca
potrzeby funkcjonujących i
rozwijających się firm - jest
właśnie tym, co zasługuje na
uhonorowanie certyfikatem,
a co podczas gali w Warszawie Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, nazwał stabilnością
władzy.
Dziennikarze na konferencji byli zainteresowani tematem przyciągania nowych
inwestorów, co burmistrz
skomentował: - Codzienna
praktyka pokazuje, iż najważniejszymi inwestorami

dla naszej gminy nie są ci,
którzy zgłaszają się z zewnątrz i pytają o możliwości
inwestowania, ale nasi
przedsiębiorcy, którzy szukają możliwości rozwoju.
Dodał, że jedno z pierwszych
pytań osób, które szukają
miejsca na inwestycje, dotyczy poziomu i struktury bezrobocia. Inwestorzy szukają
nie tylko korzystnie położonych terenów, ale i gwarancji, że trafią na rynek pracy
oferujący wielu wykwalifikowanych bezrobotnych.
Gmina Krotoszyn jest w
tej chwili trzecim co do wysokości udziału członkiem
gostyńskiego Funduszu Poręczeń, który ułatwia firmom
zaciągania kredytów inwestycyjnych. Ze względu na zainteresowanie lokalnych podmiotów
poręczeniami zarząd Funduszu
zaproponował gminie ponownie
zwiększenie udziału. Obecnie
wynosi on 350 tys. złotych, a
udzielone krotoszynianom poręczenia wielokrotnie już przekraczają tę kwotę i wynoszą około
(eliz)
3 mln zł.

www.is.krotoszyn.pl
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Urz¹d modelowy

Szwedzi na spacerze

Rozstrzygnięto przetarg
na zimowe utrzymanie
dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym 2007/2008 i podpisano umowy z firmami, które zajmą się odśnieżaniem
i posypywaniem dróg.
W Krotoszynie o drogi zadba PPUH Gembiak &
Mikstacki sp.j. W rejonie
wsi Osusz, Salnia, Benice
zajmie się tym Spółdzielczy Zakład UsługowoHandlowy Kółek Rolniczych z Osuszy. Za utrzymanie dróg w rejonie Kobierna odpowiedzialny będzie Spółdzielczy Zakład
Usług Mechanizacyjnych
Kółek Rolniczych Kobierno z siedzibą w Tomnicach, zaś w rejonie Orpiszewa - Spółdzielczy Zakład Usługowo-Handlowy
Kółek Rolniczych Orpiszew z siedzibą w Kobiernie. Umowy obowiązują do
15 kwietnia 2008 r.

fot. Izabela Bartoœ

jednostki administracyjnej,
dbałość o rozwój miasta i gminy oraz podnoszenie standardów jakości życia mieszkańców.
Przyznanie certyfikatu poprzedziły ocena funkcjonowania urzędu oraz audyt prowadzony przez pracowników Instytutu. Certyfikat został
przyznany na dwa lata. Uroczyste jego wręczenie odbędzie się w grudniu na zamku
(mag)
w Kórniku.

Urząd Miejski w Krotoszynie uzyskał tytuł laureata
oraz certyfikat akcji „Wielkopolska Jakość”. 7 listopada
burmistrz Julian Jokś odebrał
z rąk Jarosława Piszczyka,
przedstawiciela Wielkopolskiego Instytutu Jakości w
Poznaniu, dyplom i certyfikat
za udział w Programie Europejskiego Modelu Doskonałości. Krotoszyński magistrat
otrzymał certyfikat za efektywność w realizacji zadań

Krótko

Goœcie chêtnie skorzystali z zaproszenia na wieczorny spacer

Jest chodnik,
bêdzie zatoka

fot. Izabela Bartoœ

Gerhard Larssen, wojewoda szwedzkiego Vafternoorland, wraz ze swoją pracownicą odwiedził 22 listopada
Krotoszyn. Goście reprezentują województwo współpracujące z naszym województwem.
Do Poznania na targi Pol-Eko
zaprosił ich marszałek Wielkopolski. Krotoszyn odwiedzili z
rewizytą - w czerwcu br. w Vafternooland delegacja Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy
poznawała szwedzki system
segregowania i utylizacji odpadów.
Szwedzi przyjechali do Krotoszyna w czwartek wieczorem

Roboty na Zamkowej rozpoczê³y siê od usuwania zniszczonych p³yt
chodnikowych

Na zlecenie Powiatowego
Zarządu Dróg prowadzone
były w sezonie jesiennym roboty na pozostającej pod administracją powiatu ulicy Kopieczki .
Na całej szerokości jezdni wykonana została nowa nakładka asfaltowa. Gmina dołączyła się do
zadania w tej części miasta, zlecając temu samemu wykonawcy
wyrównanie i utwardzenie placu,
na którym znajduje się końcowy
przystanek autobusu MZK i wiata dla podróżnych. Grunt zostanie pokryty nakładką asfaltową.
Na nowe oblicze czeka należąca
do gminy ulica Piłsudskiego. Jeśli pogoda dopisze, jeszcze w tym

roku chodnik z jednej strony, na
części od numeru 1 do ulicy Kilińskiego, zostanie pokryty
kostką.
Na wyglądzie i ku wygodzie
mieszkańców zyskała natomiast
już tej jesieni ulica Zamkowa,
również gminna. Układanie kostki rozpoczęło się w końcu października, zakończyło w listopadzie. Gładki chodnik zapewni pieszym większe bezpieczeństwo podczas zimowej
aury. Koszt robót na Zamkowej
wyniósł 46,6 tys. złotych. Wykonanie wszystkich powyższych prac zlecono firmie Gem(eliz)
biak&Mikstacki.

fot. Izabela Bartoœ

Nasz pose³
Pose³ Maciej Orzechowski,
krotoszynianin, nasz reprezentant
w Sejmie, wybrany 21 paŸdziernika br. 14940 g³osami.
Platforma Obywatelska w okrêgu kalisko-leszczyñskim zdoby³a 5
mandatów poselskich. Jeden z nich
dosta³ znany dobrze krotoszynianom Maciej Orzechowski - pracuj¹cy w krotoszyñskim szpitalu lekarz ginekolog-po³o¿nik, radny
Rady Miejskiej w Krotoszynie kadencji 2002-2006, w latach 20062007 radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Wiêcej informacji na stronie
www.maciejorzechowski.pl

z tłumaczką i osobami z Urzędu Marszałkowskiego. Podczas
spotkania w sali ratuszowej
burmistrz Julian Jokś przedstawił gościom Krotoszyn, jego
gospodarkę i historię. Jako szef
Związku omówił zamierzenia i
działalność zrzeszonych gmin.
Potem goście z chęcią skorzystali z zaproszenia na spacer,
oglądając centrum miasta w
świetle latarń. Podczas poczęstunku w restauracji burmistrz
na prośbę szwedzkiego wojewody objaśnił system oświaty
na terenie gminy. Przedstawił
też zasady opieki nad osobami
(eliz)
starszymi.

Od listopada Urząd Pocztowy Krotoszyn 4 przy
ul. Dworcowej 1 nie będzie czynny w soboty.
Ograniczenie czasu
pracy wynika z niskiego zapotrzebowania na
usługi pocztowe w tym
dniu. W soboty na terenie miasta funkcjonuje
Urząd Pocztowy 1 przy
ul. Piastowskiej 35 w
godz. od. 8.00 do 14.00.

Spotkanie z Czornobajem
We wtorek 20 listopada w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się finisaż wystawy Barwy wyobraźni
pod szkłem, czynnej od połowy października. Prace wykonane przez ukraińskiego artystę Wołodymyra Czornobaja eksponowano w czytelni
dla dorosłych. Przyjazd autora na spotkanie podsumowujące wystawę stał pod znakiem zapytania ze względu na
problemy z wizą. Szczęśliwie
artysta dotarł do Krotoszyna
na czas. Przybyłym na finisaż
krotoszynianom rozdawał au-

tografy, opowiadał o swojej
pracy i obrazach. Nie było
problemów z porozumieniem
się, bo malarz mówi po polsku.
Wołodymyr Czornobaj jest
absolwentem Lwowskiej
Szkoły Wyższej Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej. Zajmuje się malarstwem na szkle,
malarstwem sztalugowym,
witrażem oraz grafiką. Jest
członkiem Związku Artystów
Ukrainy. Jego prace znajdują
się w muzeach w Polsce, na
Słowacji i Ukrainie, a także w
prywatnych kolekcjach. (mm)

Z początkiem listopada
biuro krotoszyńskiego
oddziału Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, mieszczące
się dotychczas w budynku
Urzędu Miejskiego, zostało przeniesione do nowej
siedziby przy ul. Polnej 16.
Oficjalne otwarcie odbyło
się 22 listopada.

Zaœpiewaj¹ w Orpiszewie
8 grudnia o godz. 15.00 w Orpiszewie rozpocznie siê du¿a impreza
muzyczna.
Zespół Szkół w Orpiszewie
jest organizatorem I Wielkopolskiego Przeglądu Twórczości
Marka Grechuty – Marek Grechuta w Orpiszewie 2007.
Swój udział w imprezie zgłosiło już 30 śpiewających uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski.
Każdy z nich wykona po dwa
utwory: pierwszy wybrany z
zestawu proponowanego przez
organizatorów, drugi dowolny.

Poza konkursem piosenki Grechuty zaśpiewają też dwie
uczennice szkół podstawowych.
Prezentacje uczestników
oceniać będzie jury w składzie:
Beata Molenda, Maciej Hoffmann, o. Ksawery, Aleksandra
Kiełb-Szawuła, wiceburmistrz
Ryszard Czuszke oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Około 19.00, po zakończeniu przesłuchań, z krótkim

koncertem wystąpi Aleksandra
Kiełb-Szawuła, po czym nastąpi ogłoszenie wyników. Zapraszamy wielbicieli Marka Grechuty, dla publiczności wstęp
wolny. Patronat nad imprezą
objął Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Opiekę medialną sprawują
TVP Poznań, Radio Centrum
Kalisz, Informacje Regionalne,
Rzecz Krotoszyńska, Gazeta
(eliz)
Koźmińska.
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Wstawcie wodê
na kawê, wpadnê
na pogaduszki
w poniedzia³ek
o szesnastej - tak
mniej wiêcej burmistrz Julian Jokœ
zrozumia³ informacjê przekazan¹ mu
telefonicznie
z biura Ambasady
Polsko-Amerykañskiej w imieniu
ambasadora Victora
Ashe.

fot. Izabela Bartoœ

Ambasador wpad³ na kawê

Z ul. Ko³³¹taja na Rynek ambasador przeszed³ w towarzystwie w³adz miejskich.

Oczywiście, informacja była
o wiele bardziej oficjalna, ale
krótki pobyt amerykańskiego
dyplomaty w Krotoszynie miał
akurat charakter oficjalno-towarzyski. Victor Ashe odwiedził nasze miasto 15 paździer-

nika. Dyplomata przyjechał do
Urzędu Miejskiego na Kołłątaja, gdzie przywitali go burmistrz Julian Jokś, wiceburmistrz Ryszard Czuszke oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Jamka. Wraz z władzami

miejskim ambasador przeszedł do Rynku. W czasie spaceru burmistrz Jokś zapoznał
gościa z historią zabytkowego
parku. Gość zainteresował się
losem lokatorek parkowych
stawów - kaczek. Victor Ashe

jest laureatem nagrody amerykańskiej Fundacji Parku Narodowego za działania na rzecz
ochrony parków i terenów zielonych.
Przy kawie w sali ratuszowej była okazja do szerszego
zaprezentowania walorów naszej gminy, kierunków jej rozwoju oraz osiągnięć samorządu. Mówiono o inwestycjach i
strefie inwestycyjnej. Jaka jest
różnica pomiędzy strukturą
budżetu gminnego a budżetu
powiatowego wyjaśniał starosta Leszek Kulka. Ambasador
wykazywał duże zainteresowanie przekazywanymi informacjami, wspomniał o pozytywnych zmianach, jakie zaszły w
ostatnich latach w naszym kraju. Przeszło trzyletni pobyt w naszym kraju pozwolił mu na poznanie uroków polskich dróg,
dlatego rozmowa przy kawie zeszła też na bolączki komunikacyjne. Zdaniem gościa poprawa
stanu dróg w krótkim czasie
wpłynęłaby pozytywnie na dochód narodowy. Przyznał, że pro-

blemy samorządowe nie są mu
obce, sam był przez 16 lat burmistrzem miasta Knoxville w
stanie Tennessee.
W rozmowie wzięli udział
również wiceburmistrz Franciszek Marszałek, komendant
Straży Miejskiej Waldemar Wujczyk oraz przedstawiciele Towarzystwa Współpracy PolskoAmerykańskiej: Bill Cochran i
Marzena Wiśniewska. Szefowa
Towarzystwa mówiła o efektach
organizowanej co roku letniej
szkółki języka angielskiego.
Victor Ashe jest ambasadorem USA od połowy 2004 roku.
Odwiedził w tym czasie około
120 miast i miejscowości, bo jak
dowiedzieliśmy się w kuluarach
spotkania - lubi przyjeżdżać w
ciekawe miejsca. Warszawa
jest ładnym miastem, ale reprezentując w Polsce Stany
Zjednoczone, chciałby poznać
cały kraj. Nasze miasto odwiedził przejazdem, w trasie z Poznania do Wrocławia. Czy następnym razem wpadnie na
(eliz)
dłużej?

Bêd¹ dzia³ki na sprzeda¿
Wykaz nieruchomoœci gruntowych
przeznaczonych do
sprzeda¿y w rejonie
ul. Gorzupskiej i
Piaskowej.
Burmistrz Krotoszyna
(zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity z 2004
r. Dz. U. nr 261, poz. 2003 ze
zmianami) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży siedem nieruchomości.

Oznaczenie i powierzchnia
1. Nr działki 6322, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 589m2, KW 34191
2. Nr działki 6334, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 1087m2, KW 34179
3. Nr działki 6343, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 658m2, KW 34186
4. Nr działki 6345, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow.. 684m2, KW 34188
5. Nr działki 6347, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 648m2, KW 34190
6. Nr działki 6391, ark. mapy
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106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 1110m2, KW 34192.
7. Nr działki 6385, ark. mapy
106, obręb:0001, m. Krotoszyn,
o pow. 1148m2, KW 34210

nie nieruchomości te stanowią
użytki rolne.
Termin zagospodarowania
nieruchomości - nie określa
się.

Opis nieruchomoœci

Cena wywo³awcza
nieruchomoœci netto

Nieruchomości z pozycji
1,2,3,4 położone są w rejonie
ul. Gorzupskiej i Piaskowej
przy drodze o nawierzchni
gruntowej. Najbliższa infrastruktura komunalna, taka
jak: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, znajduje się w
ulicy Gorzupskiej.

1. Dz. nr 6322 20 tys. 615 zł
2.
3.
4.
5.

38 tys. 45 zł
23 tys. 30 zł
23 tys. 940 zł
29 tys. 160 zł

6. Dz. nr 6391 49 tys. 950 zł
7. Dz. nr 6385 51 tys. 660 zł

Nieruchomości z pozycji
5,6,7.położone są przy ulicy
Gorzupskiej przy drodze o nawierzchni bitumicznej i wyposażone w sieć wodociągową,
energetyczną, kanalizacyjną i
telekomunikacyjną.

Nabywca jest zobowiązany
do uiszczenia podatku VAT w
wys. 22% od zaproponowanej
w przetargu ceny. Informacja
o przeznaczeniu do sprzedaży - I przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania.
Działki objęte są miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Krotoszyna,
zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miejskiej nr
XXIX/213/2000r. z dnia 26 października 2000r. i stanowią te-

Dz. nr 6334
Dz. nr 6343
Dz. nr 6345
Dz. nr 6347

-r e n y
mieszkalnictwa
jednorodzinnego. Teren
oznaczono na rysunku planu
symbolami M, M2, M3, co oznacza zabudowę mieszkaniową o
niskiej intensywności. Obec-

Termin złożenia wniosku
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości (na podstawie
art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 28 grudnia 2007 r. tj. 6 tygodni
od wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszczenia w BIP-ie.

www.is.krotoszyn.pl
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Oprócz okolicznościowego
dyplomu i kwiatów jubilatka dostała tego
dnia album Pozdrowienia z
Krotoszyna.
Widoki miasta
na pocztówkach z lat 18971918. - Będzie pani mogła powspominać, przypomnieć sobie,
jak kiedyś wyglądał Krotoszyn
- zarekomendował burmistrz
wręczaną książkę. - Oj , piękny
był, piękny... - westchnęła starsza pani.

pomocy przy dużych, wystawnych obiadach - przypomina Irena Minta, jej córka. - Pani w Krotoszynie, która wydawała wtedy przyjęcie, wiedziała, że
mama jest w od-

Pani Konstancja
jest z urodzenia beniczanką. W Benicach spędziła swoje
dzieciństwo, uczęszczała tam do szkoły
czteroklasowej, wówczas niemieckiej. Po
skończeniu nauki chodziła na służbę do benickiego dworu, gdzie najczęściej myła kanki od
mleka. W 1925 roku
Agnieszka i Walenty Patalasowie, jej rodzice, przenieśli
się do Ustkowa na swoją gospodarkę, którą zyskali po ustawowej parcelacji majątków. Nastolatka zaczęła wówczas posługiwać w tamtejszym dworze. - Nie
miałam pociągu do pracy na roli
- wyjaśnia. Była bystra, szybko
nauczyła się podawać do stołu
i grzecznie odpowiadać. A że
wyglądała do tego reprezentacyjnie - schludna brunetka z
pięknymi, gęstymi włosami chętnie wynajmowano ją do pomocy przy wszelkich przyjęciach.
- Mama była ładna i nawet
kiedy za mąż wyszła i na dodatek była już w ciąży, brano ją do

miennym stanie i
kazała jej przyjść dzień wcześniej i pokazać się, jak wygląda. I uznała, że dobrze i może
podawać do stołu.
Pani Konstancja wyszła za mąż
w 1934 roku za krotoszynianina Edwarda Figaja, dekarza.
Mieli troje dzieci, ale długo się
nie cieszyli szczęściem rodzinnym, bo wraz z wybuchem wojny Figaj został wcielony do Wermachtu. Po wojnie przebywał
przez jakiś czas we Francji i
namawiał listownie małżonkę
do przyjazdu i rodzinnej wyprawy do Australii. Ponieważ Konstancja nie chciała opuszczać
kraju, Edward wrócił w 1946
roku i podjął pracę w krotoszyńskiej cegielni. W 1952 roku

zmarł po krótkiej, trzydniowej
chorobie. Wdowa poszła do pracy, aby zapewnić utrzymanie
dzieciom. Na wiele lat związała
swoje życie z Liceum Pedagogicznym, gdzie sprzątała.
Pani Konstancja doczekała
się siedmiorga wnuków i
siedemnaściorga prawnuków. Ma także już
troje praprawnucząt. Zdaniem
córki stulatka
jest w dość
dobrej
kondycji,
porusza
się
po
domu sa-

17 listopada
w kobierskim domu
kultury Ko³o Gospodyñ Wiejskich œwiêtowa³o 50-lecie
dzia³alnoœci.
Gośćmi spotkania byli
przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz organizacji rolniczych. Z zaproszenia skorzystał także ks. proboszcz Ryszard Dziamski.
Przewodnicząca Koła Józefa
Marciniak podziękowała członkiniom za aktywność, wyróżniające się gospodynie zostały
uhonorowane dyplomami i
kwiatami. Złożyła także podziękowania władzom, organizacjom i wszystkim sympatykom wspierającym działalność
wiejską. Goście złożyli na ręce
pani Józefy gratulacje z okazji
jubileuszu.
Po poczęstunku rozpoczęły
się tańce, przygrywał zespół ludowy, akompaniujący kobierskiemu zespołowi folklorystycznemu Kobierzanki.

um
rchiw
fot. a

Historia ko³a, z tekstu odczytanego na spotkaniu
modzielnie z balkonikiem.
Podczas wizyty władz miejskich
korzystała z wózka inwalidzkiego, bo kilka dni wcześniej potknęła się i przewróciła. Lęk
przed ponownym upadkiem
skłania sędziwą krotoszyniankę do korzystania z
wózka. Do niedawna czytała dużo książek i gazet,
zainteresowanie nimi
straciła dwa lata
temu. - Cieszę
się, że mama
jest jeszcze
sprawna
mówi Irena Minta. - A podczas urodzin
to śpiewaliśmy jej
dwieście lat niech żyje
nam...
Pani Konstancja miała
czworo rodzeństwa:
brata i trzy siostra. Brat
zginął podczas I wojny
światowej. Jedna z
sióstr mieszkająca poza
granicami kraju żyła
około 80 lat, druga zmarła kilka lat temu pół roku
po swoich dziewięćdziesiątych dziewiątych urodzinach. Do
końca zachowała pełną sprawność umysłu i dość dużą sprawność ciała. Swoje ostatnie miesiące spędziła z siostrą Konstancją, w gościnnym domu Ireny i Waleriana Mintów.
Izabela Bartoś

Pierwsze chłopskie organizacje powstawały pod zaborami. W 1862 roku z inicjatywy
Juliusza Kraziewicza powstało Włościańskie Towarzystwo
Rolnicze - pierwowzór kółek
rolniczych. Cztery lata później
Kraziewicz założył pierwsze
Koło Gospodyń Wiejskich w
celu ocalenia folkloru i podtrzymania świadomości narodo-

Pierwszą przewodniczącą była
Zofia Broda. Koło organizowało
kursy i wykłady ilustrowane
przeźroczami. Wypieku ciast,
gotowania, kroju i szycia uczyły
instruktorki z Krotoszyna. Na
początku spotykano się w mieszkaniach członkiń, potem w szkole. Od 1960 r. zajęcia odbywały
się w Klubie Rolnika, gwarno i
rojno było na tych spotkaniach.
Członkinie koła podczas żniw organizowały dziecińce, pomagały w przygotowaniach dożynek
wiejskich, uczestniczyły w konkursach na najpiękniejszy ogródek przydomowy.
Drugą przewodniczącą koła
była Czesława Bielawna, trzecią
- od 1966 roku - jest Józefa Marciniak. Energicznej przewodniczącej od czterdziestu lat pomagają członkinie. Szczególne podziękowanie należy się Annie
Janoś, która z zapałem i poświęceniem oddawała się obowiązkom.
Kobiety wiejskie były inspiratorkami wielu czynów społecznych. Dzięki ich zaangażowaniu powstał Wiejski Dom
Kultury. Gospodynie na jego budowę przeznaczyły milion złotych, nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie na najlepsze
koło w województwie poznańskim. W nowym domu kultury
zakwitła działalność społeczna,
ale z biegiem lat zapał i optymizm jakby odrobinę przygasł.
Starszych pań ubywa, a młode
nie kwapią się do pracy społecznej. W najświetniejszym okresie
do koła należało 90 osób. Aby
pokazać młodym, że jednak warto działać, kobiety zawiązały regionalne koło śpiewacze. Nie
sposób tu powiedzieć o wszyst-

fot. archiwum

W poniedzia³ek 5
listopada burmistrz
Julian Jokœ oraz
W³odzimierz
Spruch, naczelnik
Wydzia³u Spraw
Obywatelskich,
z³o¿yli ¿yczenia
urodzinowe Konstancji Figaj, 100letniej mieszkance
Krotoszyna.

fot. Izabela Bartoœ

200 lat
dla Konstancji

Pó³wiecze stuknê³o
gospodyniom

1957 rok, podsumowanie pierwszego kursu gotowania i pieczenia.
Na górze druga od lewej w³aœcicielka fotografii.

wej. Wybuchy wojen na lata
przerywały działalność organizacji chłopskich. Koło w Kobiernie zawiązało się w 1957 roku z
inicjatywy Eleonory Urbaniak z
Różopola. Opiekę nad nim sprawowała ówczesna kierowniczka
szkoły Zofia Siwczyńska.

kich dokonaniach Koła Gospodyń Wiejskich: wygranych konkursach, pokazach śniadań
wielkanocnych, potraw wigilijnych, deserów, przetworów
owocowych czy surówek i sałatek itp...
(eliz)
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B¥D¯ B
EZPIECZNY
BEZPIECZNY
Jak przygotowaæ siê na wypadek nag³ego zagro¿enia
Przygotowanie się na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa – w tym także katastrof technicznych i klęsk żywiołowych – wymaga rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy. W każdym przypadku: i zdarzeń o charakterze lokalnym, i ogólnokrajowym, należy słuchać komunikatów lokalnych oraz wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
Jeśli będziesz mógł pozostać w domu, pamiętaj, że elektryczność, wodociągi, ogrzewanie, usługi
telekomunikacyjne i transportowe mogą funkcjonować z przerwami albo wręcz nie działać przez
długi czas. Dlatego przez cały czas w Twoim domu powinny być przechowywane podstawowe
artykuły.

Co trzeba mieæ?
Żywność. 3 - 5-dniowy zapas dla każdej z osób żywności, która nie wymaga przechowywania w
lodówce, przyrządzania lub gotowania, np. konserwy mięsne, puszkowane owoce i warzywa,
soki, mleko, zupy w puszkach itp.;
Woda. 3-dniowy zapas, dla każdej osoby około 3 litrów wody na dzień. Wodę należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Lekarstwa. Skompletuj zestaw na wypadek nagłego zagrożenia: plastry z opatrunkiem, jałowe
gaziki, plaster hipoalergiczny, trójkątne chusty, nożyczki, pęseta, igły, woda utleniona, środek
antyseptyczny, termometr, tubka wazeliny lub innego środka nawilżającego, agrafki, mydło antybakteryjne, rękawiczki gumowe oraz krem z filtrem ochronnym UVA/UVB. Ponadto: aspiryna,
środki przeciwbólowe, leki przeciwbiegunkowe, syrop przeciwkaszlowy, leki przeczyszczające
oraz leki na nadkwaśność.
Ubrania i pościel. Dla każdej z osób należy przygotować komplet ubrań na zmianę, mocne buty,
odzież przeciwdeszczową, koce lub śpiwory, czapkę i rękawiczki, ocieplaną bieliznę i okulary
przeciwsłoneczne.
Narzędzia i zapasy. Należy mieć przygotowane: radioodbiornik na baterie, latarkę, zapasowe
baterie, taśmę samoprzylepną, folię aluminiową, linę, piłę, naczynia i sztućce jednorazowego
użytku, otwieracz do konserw, małą gaśnicę ABC, zapałki lub zapalniczkę oraz środki sanitarne:
papier toaletowy, mydło, podpaski higieniczne dla kobiet, plastikowe torby na śmieci, środek
dezynfekujący i wybielacz chlorowy.

www.is.krotoszyn.pl

Strze¿onego
burmistrz
strze¿e
Żyjemy w czasach dobrobytu, pełnych półek sklepowych, względnego pokoju i
poczucia bezpieczeństwa.
Nie gromadzimy żywności w
piwnicach, zapasy przeciętnej rodziny ograniczają się
do tego, co znajduje się w lodówce. Wieczorami robimy
zakupy w sklepach czynnych
nawet w dni wolne od pracy.
W szafkach chowamy kilka
torebek z sypkimi artykułami, niektórzy do piwnicy
wrzucają worek ziemniaków,
na regałach ustawiają domowe przetwory w słoikach.
Nikt z nas nie myśli o wojnie,
ataku terrorystycznym lub
innych zagrożeniach uniemożliwiających wyjście z
domu do marketu, apteki. To

zdania byli też radni krotoszyńscy, którzy wnioskowali
na spotkaniach komisji oraz
sesji o upowszechnienie informacji na ten temat.
Pod zamieszczonym na tej
stronie tekstem podpisał się
burmistrz jako szef Obrony
Cywilnej na terenie naszej
gminy. W wypadku wystąpienia poważnego zagrożenia
burmistrz może zarządzić
ewakuację z rejonów bezpośrednio zagrożonych. Na
jego polecenie, zgodnie z
przepisami, kontrolowany
jest systematycznie stan sześciu syren alarmowych miasta Krotoszyna. Stąd te buczenia w niektóre czwartkowe południa. W kolejnych wydaniach IS przypomnimy ro-

Co trzeba zrobiæ?

W obliczu bardzo poważnych zagrożeń może dojść do ewakuacji
Twojego domu lub całej społeczności lokalnej. Gdyby kiedykolwiek
doszło do takiej sytuacji, musisz mieć plany ewakuacji i przygotowane rzeczy pierwszej potrzeby, które możesz szybko ze sobą zabrać.
Plan ewakuacji powinien obejmować co najmniej dwa miejsca spotkania w czasie niebezpieczeństwa: jedno poza domem na wypadek np. pożaru i drugie poza swoją miejscowością na wypadek,
gdyby nie można było wrócić do domu. Należy wybrać jedną osobę, która byłaby punktem kontaktowym dla rodziny na wypadek rozdzielenia.

A jeœli dojdzie do ewakuacji?
Jeśli władze lokalne lub kierujący akcją ratunkową wezwą do ewakuacji...
Jeśli masz czas należy:
skontaktować się z rodziną, by jej powiedzieć, gdzie się udajesz,
odciąć dopływ wody i elektryczności, pozostawiając gaz, dopóki władze lokalne nie zdecydują
inaczej. Zamknąć mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się w miejsce wskazane przez służby porządkowe,
słuchać radia - lokalne stacje będą przekazywały komunikaty o sytuacji,
zabrać telefon komórkowy i ładowarkę.
Jeśli musisz szybko opuścić mieszkanie, zabierz ze sobą: dokumenty, środki medyczne, rzeczy na wypadek zagrożenia, odzież na zmianę, śpiwór, materac, klucze od domu i samochodu.

Pamiêtaj! W³aœciwe przygotowanie Twojej rodziny do zagro¿enia
pozwoli na bezpieczne przetrwanie trudnego okresu.
Zajrzyj również na strony internetowe:
www.mswia.gov.pl oraz www.krotoszyn.pl
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Szef Obrony Cywilnej
Burmistrz Krotoszyna
mgr inż. Julian Jokś

fot. Izabela Bartoœ

W przypadku zagrożenia chemicznego, gdy pozwalają na to warunki, władze lokalne mogą zwrócić się do mieszkańców, aby schronili się we własnych domach. W takim przypadku należy: zebrać swoją rodzinę; zamknąć wszystkie okna, drzwi zewnętrzne i przewody kominowe; wyłączyć
wentylatory, urządzenia grzewcze i klimatyzację; zmoczyć kilka
ręczników i zatkać nimi przestrzenie pod drzwiami; okleić taśmą
drzwi, okna, przewody i otwory wentylacyjne; zakryć plastikowymi torbami kontakty i liczniki; pozostać wewnątrz i słuchać radia
lub telewizji, aż do odwołania alarmu lub konieczności ewakuacji.

Biuro Obrony Cywilnej znajduje siê w budynku UM na ul. Ko³³¹taja 7.

dobrze, żyć powinniśmy bez
lęku. Ale dla własnego dobra
- odpukać w niemalowane powinniśmy jednak znać zasady zachowania w razie wystąpienia poważniejszego zagrożenia. Co zrobić, gdzie się
udać? Co powinniśmy mieć
zawsze w domu? Takiego

dzaje alarmów. Zachęcam
mieszkańców Krotoszyna do
zachowania tego i kolejnych
artykułów w domu, pamięć
jest zawodna. Pewne rzeczy
powinniśmy
wiedzieć.
Wprawdzie Obrona Cywilna
czuwa, ale...
Izabela Bartoś

Telefony alarmowe w Krotoszynie
Telefon alarmowy - tel. 112
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Mickiewicza 21, tel. 999 i (062) 725-25-55
Policja, ul. Zdunowska 38, tel. 997 i (062) 725-22-63
Stra¿ Po¿arna, ul. Mickiewicza 29, tel. 998 i (062) 725-29-21
Stra¿ Miejska, ul. Ko³³¹taja 7, tel. (062) 725-42-00,
czynny pn-pt 7.00 - 22.00
Pogotowie Gazowe, ul. Osadnicza 1, tel. 992 i (062) 725-20-44
Pogotowie Ciep³ownicze, ul. 1 Stycznia, tel. (062) 725-07-29
Pogotowie Energetyczne, ul. S³odowa 16, tel. 991 i (062) 725-21-79
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne,
ul. S³oneczna, tel. (062) 725-42-41
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25 paŸdziernika
odby³a siê XV sesja, na której w
g³osowaniu tajnym
wybrano ³awników
do S¹du Rejonowego w Krotoszynie
oraz do S¹du Okrêgowego w Kaliszu
na lata 2008 2011.
Podczas sesji przedstawiono informacje dotyczące zabezpieczeń w razie zagrożenia
bezpieczeństwa mieszkańców
Miasta i Gminy. Potem radni zajęli się nowymi uchwałami.
Pierwsza, w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad
zbycia udziałów Miasta i Gminy Krotoszyn w Krotoszyńskim
Przedsiębiorstwie Budowlanym
Krodomex została podjęta jednogłośnie. Nie podjęto natomiast uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Potem radni wyrazili zgodę na sprzedaż
bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty dla nieruchomości gruntowej zabudowanej na
os. Dąbrowskiego 1. Kolejną
uchwałę podjęto jednogłośnie,
przyznając Friedrichowi Wa-

fot. Izabela Bartoœ

Sesja piêtnasta

gnerowi tytuł Zasłużony dla
Krotoszyna. Ostatnia uchwała
była związana ze zmianami w
budżecie na 2007 rok. W trakcie obrad nad tą uchwałą Rada
Miejska, głosując 8 głosami za,
9 przeciw i 3 wstrzymującymi się odmówiła zwiększenia
dofinansowania dla KS Astra.
Zatwierdzony został m.in.
wzrost wydatków na stypendia
socjalne i pomoc materialną dla
uczniów z naszej gminy.
Wybrano nowych ławników.
Do Sądu Rejonowego: Adam
Borkiewicz, Regina Cierniewska, Irena Czachor, Jan Sebastian Czachor, Janusz Bogdan
Dudziński, Jacek Witold Durski,
Barbara Głuch, Jerzy Hajdziony, Małgorzata Maria Jasińska,
Kazimierz Jarmużek, Maria
Barbara Junczak, Eugenia Ma-

11
13
16
24
34
62
64
84
89
98
107
121

Rocznik

zwyciężyła Agnieszka Janasiak
z Kościana (36:38), drugie miejsce zajęła Agnieszka Jerzyk z
Leszna (37:41), trzecia na mecie
zameldowała się Marta Barcewicz z Olsztyna (37:53).
Krotoszynianin Krzysztof
Kasprzak zajął 11. miejsce w
klasyfikacji generalnej i 5. miejsce w kategorii wiekowej (35:30).
Nagrody za miejsca w kategoriach wiekowych otrzymali: Czesław Sienkiewicz, Krzysztof Kasprzak oraz Marcin Witkowski,
a nagrodę specjalną – kuchenkę
mikrofalową - wylosował Piotr
Tyczyński z Kobierna. (knap)

Kasprzak Krzysztof
Domaga³a Robert
Witkowski Marcin
Sienkiewicz Czes³aw
Maciejewski Krzysztof
Grzempowski Piotr
Stawowy Roman
Tyczyñski Piotr
Knapik Jan
Jamry Krzysztof
Maækowiak Walery
Michalak Andrzej

1968
1970
1985
1958
1982
1988
1960
1965
1959
1984
1954
1959

Kategoria
M-30
M-30
M-20
M-40
M-20
M-20
M-40
M-40
M-40
M-20
M-50
M-40

Miejsce w kat.
7
8
6
2
10
16
13
20
22
22
22
30

ria Koźmińska, Renata Marcinkowska, Władysław Marks, Teresa Maria Niśkiewicz, Wiesława Anna Patalas-Krupa, Jan
Leszek Pawlik, Elżbieta Barbara Poczta, Halina Ratajek, Aleksandra Maria Smolińska, Barbara Staniewska, Danuta Maria
Staśkowiak, Danuta Strasburger, Maria Barbara Urbaniak,
Ewelina Teresa Wronecka, Renata Wujczyk.
Do orzekania z zakresu prawa pracy: Tadeusz Kubiak,
Piotr Matecki, Janina Mazur,
Urszula Elżbieta Pawlicka, Jan
Henryk Piękniewski, Andrzej
Wachowiak.
Do Sądu Okręgowego: Piotr
Horyza, Andrzej Stanisław Jarmużek, Iwona Maria Kałuża,
Iwona Maria Matuszewska,
(marta)
Marian Pawlak.

Seniorki
1. Honorata Dąbrowska, LZS Kobierno
2. Anna Dąbrowska, LZS Kobierno
3. Katarzyna Polowczyk, LZS Bożacin
Młodziczki
1. Katarzyna Serafiniak, LZS Brzoza
2. Paulina Robak, LZS Bożacin
3. Aleksandra Wolniak, LZS Bożacin
Seniorzy
1. Henryk Kurzawski, LZS Piwniczanka Krotoszyn
2. Jerzy Kasprzak, LZS Bożacin
3. Dariusz Maćkowiak, LZS Bożacin
Juniorzy
1. Janusz Majewski, LZS Bożacin
2. Bartosz Dąbrowski, LZS Kobierno
3. Mateusz Szymczak, LZS Bożacin
Młodzicy
1. Adam Przybyłek, LZS Bożacin
2. Waldemar Jagła, LZS Bożacin
3. Grzegorz Robak, LZS Bożacin

Kultura Dzieciom

Wyniki biegaczy Krotosza
Miejsce Imiê i nazwisko

W niedzielę 11 listopada br. z okazji Święta Niepodległości w Bożacinie odbył się
turniej tenisa
stołowego. Wystartowało w nim
28 zawodników z
4 kół LZS z gminy Krotoszyn.
Najlepsi w swo- M³odzi laureaci rozgrywek
ich kategoriach otrzymali
ufundopamiątkowe medale i dyplomy wane przez Urząd Miejski.

Wyniki

Krotosz na trasie
11 listopada w Górze odbył
się 10-kilometrowy XIV Ogólnopolski Bieg Niepodległości.
Start w zawodach okazał się
bardzo udany dla zawodników
KS Krotosz.
W biegu wystartowały 144
osoby. Zawodnicy pobiegli w
trudnych warunkach pogodowych: padał śnieg z deszczem,
wiał silny wiatr. Zwyciężył Ukrainiec Aleksandr Sitkovskij
(30:46), drugi był Białorusin Dymitry Dubowskij (31:06), na trzecim miejscu uplasował się świdniczanin, olimpijczyk Waldemar
Glinka (31:07). Wśród kobiet

Rozgrywki na stole

fot. archiwum

www.is.krotoszyn.pl

Czas
35:30
35:46
36:03
37:44
39:19
43:41
43:48
46:19
46:50
48:07
50:37
53:40

3 wrzeœnia 2007
r. rozpoczê³a siê
realizacja projektu
pn. Kultura Dzieciom prowadzonego
przez Zarz¹d Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjació³
Dzieci w Krotoszynie (TPD).
Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach otwartego
konkursu ofert Wojewody
Wielkopolskiego do programu Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt
powstał i jest realizowany
dzięki współpracy TPD z Biurem Projektowym Centrum
Koordynacyjno-Informacyj-

nego (BP-CKI), a finansowy
wkład własny zapewnił partner projektu – Miasto i Gmina Krotoszyn.
Głównym celem przedsięwzięcia jest efektywne zagospodarowanie wolnego czasu
oraz zwiększenie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości rozwoju kulturalnego
dzieci z uboższych rodzin z
terenu gminy Krotoszyn. Jest
to realizowane poprzez organizację bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć plastycznych, muzycznych i tanecznych dla dzieci ze szkół podstawowych.
Ponadto każdy uczestnik
projektu wyjedzie do znanej
instytucji kultury w dużym
mieście, tak by mógł doświadczyć żywych emocji wywołanych przeżyciami kulturalnymi i zobaczyć ludzi, którzy profesjonalnie zajmują
się sztuką. Projekt jest realizowany w Krotoszynie w SP
nr 1, SP nr 4 oraz SP nr 7 i
potrwa do 20 grudnia 2007 r.

(jkasp)

Zapraszamy
na forum IS
Drogi Czytelniku, czy chcia³byœ siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej
gminy, tematy? Napisz. Lub przyjdŸ do
redakcji. Czekamy na listy oraz e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem.
Na proœbê autora zachowamy dane
personalne do wiadomoœci redakcji.
Tekstów anonimowych lub obel¿ywych
nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane listy bêd¹ w miarê mo¿liwoœci publikowane na ³amach IS - zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów nie
zwracamy.

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

Gdzie znajdziesz IS
Czasopismo jest dostarczane do domów za poœrednictwem poczty, ale ze
wzglêdu na wielkoœæ nak³adu - 6 000
egzemplarzy – mo¿e nie docieraæ do
wszystkich. Osoby, które nie otrzyma³y Informacji Samorz¹dowych, znajd¹
je w Urzêdzie Miejskim: w punkcie informacyjnym, w sekretariacie oraz w
Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoœci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
IS s¹ wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek-Ratusz) oraz
w Gminnym Centrum Informacji (bu(red.)
dynek Biblioteki).

Kamila Jarocka
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www.is.krotoszyn.pl

Jubileusz i inauguracja

Dr Edward Jokiel przed
m s z ą p rz y p o m n i a ł k i l k a
faktów z historii walk o niepodległość. Po opuszczeniu
kościoła delegacje władz
powiatowych, gminnych, lokalnych organizacji i młod z i e ż y s z ko l n e j z ł o ż y ł y
kwiaty pod pomnikiem Wolności na pl. Jana Pawła II.
Potem w Muzeum Regionalnego odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla młodzieży szkolnej
pt. Polskie Symbole Narodowe.
Organizatorem konkursu
był Urząd Miejski, współorganizatorami: Starostwo
Powiatowe, KOK, Muzeum
Regionalne i Krotoszyńskie

Dyrektor Helena Kasperska odbiera gratulacje.

miesięcy w działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej. Przekazał również
statuetki lokalnym sponsorom
kultury.
Wielu gości skorzystało ze
spotkania, by także złożyć gratulacje dyrektor Muzeum. Byli
to m.in. starosta krotoszyński
Leszek Kulka oraz Teresa Pluta z Departamentu Kultury
Urzędu Marszałkowskiego. Po-

Muzeum Regionalne w Krotoszynie...
... powstało w 1957 roku z inicjatywy działaczy
miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W gronie założycieli
znajdowali się m.in. Wanda Grabska, Franciszek
Junczak, Ludwik Kaczyński, Hieronim Ławniczak,
Feliks Skierkowski, Zdzisław Swora i Jan Urbaniak.
W latach 1957-1968 siedzibą muzeum był drewniany dom podcieniowy z drugiej połowy XVIII w.
przy ul. Koźmińskiej 36, nazwany przez Hieronima Ławniczaka Krotoszanką. Tam 7 marca 1957
roku otwarto pierwszą wystawę krotoszyńskich
pamiątek.
W 1969 roku staraniem Wandy Grabskiej, ówczesnej prezes Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie, zbiory przeniesiono do barokowego budynku poklasztornego o.o. trynitarzy przy Małym Rynku 1, w którym muzeum funkcjonuje do dzisiaj.
W 1966 roku Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie nadał muzeum statut (zaktualizowany 1990
roku), na podstawie którego krotoszyńska placówka muzealna stała się jedną z kilkudziesięciu w
kraju instytucji muzealnych działających pod patronatem PTTK.
W początkach istnienia muzeum funkcjonowało wyłącznie dzięki pracy społecznej krotoszyńskich regionalistów. Pierwszym społecznym opiekunem zbiorów był Ludwik Kaczyński, krajoznawca związany z tradycjami międzywojennego ruchu
regionalnego w Krotoszynie, nauczyciel miejscowego Technikum Ceramicznego.
Dopiero od 1967 roku muzeum dysponuje własnym budżetem i etatem kierownika. W latach
1967-68 pełnił tę funkcję etnograf Mirosław Rybczyński. W 1969 roku ZO PTTK w Krotoszynie powołał na stanowisko kierownika muzeum Hieronima Ławniczaka, nauczyciela miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, animatora powojenne-

znanianka w imieniu Zarządu
Województwa przekazała Muzeum Odznakę Honorową Za
Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego. Spotkanie
uprzyjemnił występ chóru Minutki z Gimnazjum nr 3, prowadzony przez Janinę Matuszak.
Chórzystkom akompaniował powołany na tę okoliczność... Zespół Młodzieży Starszej.

Towarzystwo Kulturalne.
Na znaczenie Swięta Niepodległości dla dzisiejszej
Polski w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę starosta Leszek Kulka i Maciej
Orz e c h o w s k i , o d p ó ł t o r a
miesiąca poseł Sejmu RP.
Zygmunt Skarżyński, prezes Krotoszyńskiego oddziału Związku Inwalidów
Wojennych RP, podziękował
staroście za wspieranie
Z w i ą z ku , w r ę c z a j ą c m u
okolicznościowe odznaczenie.
Spotkanie
ubarwili
uczniowie I LO im. Hugona
Kołłątaja, przedstawiając
program artystyczny o tematyce historycznej. (eliz)

(eliz)

go ruchu regionalnego w Krotoszynie. Pod jego
kierownictwem w latach 1969-1987 muzeum stało się znaczącą w mieście instytucją upowszechniająca wiedzę o przeszłości i kulturze regionu.
Znacząco wzrosła liczba zabytków: z około
260 w 1969 r. do ponad 2 750 w 1987r. Na piętrze
budynku poklasztornego, w ośmiu salach o
łącznej powierzchni ok. 270 m, powstała ekspozycja stała, ilustrująca historię miasta i kulturę
ludową krotoszyńskiego regionu. Hieronim Ławniczak zainicjował też bogatą działalność kulturalną i edukacyjną (lekcje muzealne, Czwartki
Krotoszyńskie) oraz wydawniczą (Kronika
Krotoszyńska). Powstała biblioteka muzealna,
licząca w 1987 roku ponad 1 600 pozycji, gromadząca literaturę specjalistyczną, publikacje, archiwalia i opracowania niepublikowane, związane tematycznie z szeroko pojmowaną historią i
kulturą ziemi krotoszyńskiej. Hieronim Ławniczak zmarł w 1987 roku, a od 1990 roku muzeum
nosi jego imię.
Od połowy 1987 roku działalnością muzeum
kieruje Helena Kasperska. W latach 1996-1998
w budynku muzeum przeprowadzono gruntowny remont, przywracając jego wnętrzom pierwotny zabytkowy charakter, m.in. odsłonięto i poddano konserwacji drewniane belkowane stropy.
W listopadzie 1998 roku, dotychczasowy właściciel muzeum – Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie – przekazał zbiory Miastu i Gminie Krotoszyn. Od 1 stycznia 1999 roku muzeum funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, na
podstawie nowego statutu, nadanego mu przez
Radę Miejską Krotoszyna (Uchwała nr 22/99 z
dn. 30.12. 1998). Muzeum posiada bibliotekę regionalną (ponad 3 550 pozycji inwentarzowych),
prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą.
Zródło: www.muzeum.krotoszyn.pl

Mimo zimna i opadów w patriotycznym œwiêcie...

fot. Izabela Bartoœ (x2)

Kustosz Helena Kasperska przypomniała w skrócie
historię Muzeum w Krotoszynie, natomiast burmistrz Julian Jokś podsumował wydarzenia kulturalne minionego
roku. Złożył gratulacje dyrektor Kasperskiej z okazji jubileuszu placówki i przekazał
laptop wraz z projektorem
multidmedialnym. Potem wręczył nagrody finansowe osobom, które wyróżniały się w
ciągu ostatnich dwunastu

Obchody rozpoczê³y siê w samo po³udnie
od ceremonii podniesienia flagi pañstwowej
na Ratuszu, po czym uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali triumfalnie do koœcio³a
œœ. Piotra i Paw³a na uroczyst¹ mszê œw.
w intencji Ojczyzny.

fot. Izabela Bartoœ

50-lecie Muzeum
Regionalnego im.
Hieronima £awniczaka po³¹czone
z Inauguracj¹ Roku
Kulturalnego zgromadzi³o 9 listopada
w budynku poklasztornym spore grono
mieszkañców Krotoszyna.

11 Listopada

...uczestniczy³o wielu mieszkañców Krotoszyna.
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