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Atrakcjami spotkania dla
seniorek
by³y m.in.
koncert
Któ¿
nie chcia³by
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muzyczny
i
pokazy
makija¿u.
Pracownik krotoszyñskiego muzeum
WiêcejMatuszak
o tym nachêtnie
s. 3 widzia³by
Jacek
siebie w tej roli ;)

Obradowali w Orpiszewie
firm branży rolniczej oraz odwiedzić stoiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic(seb)
twa.

fot. Izabela Bartoœ

7 marca w Orpiszewie odbyło się IX Forum Postępu Rolniczego. Główny organizator spotkania - burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś - przywitał uroczyście ponad 400 zaproszonych
gości.
Podczas debaty głos zabrały takie osobistości jak: poseł
PSL Andrzej Grzyb, doradca
Prezydenta RP Jan Krzysztof
Ardanowski, poseł PO Maciej
Orzechowski oraz dyrektorzy
ARiMR i ARR w Poznaniu.
Podczas forum obradowano
na temat nowoczesnych aspektów chowu trzody chlewnej i
programów rolno-środowiskowych PROW 2007 - 2013, które
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem rolników. Wielkopolscy gospodarze mieli także okazję zapoznać się z ofertą

Dla dzieci
Policyjny pies Sit był
atrakcją spotkania z cyklu
Dzieci Dzieciom, organizowanego 11 marca w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
Gośćmi byli dzielnicowy
sierżant Piotr Szczepaniak
oraz sierżant sztabowy Jarosław Pospiech Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Pan Jarosław, który jest
opiekunem psa i codziennie
pełni z Sitem służbę, patrolując miasto, specjalnie dla
przybyłych dzieci, przeprowadził pokaz. Podczas pokazu maluchy mogły zobaczyć, jak Sit reaguje na komendy i na czym polega wy-

szkolenie policyjnego psa. Ta
część spotkania odbyła się na
dworze.
Po przejściu do biblioteki
dzieci zadawały mnóstwo pytań dotyczących pracy psów w
policji. Dowiedziały się, że Sit
najchętniej zjada mięso przygotowane przez swojego opiekuna, że nie ma czasu na leniuchowanie, bo pełni służbę
zgodnie z grafikiem pana Jarosława, a także, że co roku
przechodzi testy sprawności.
Policyjny sprzęt, kajdanki,
pałki, kamizelka kuloodporna,
hełm i ochraniacze wszyscy
oglądali i mierzyli z wielka
ochotą. Spotkanie zakończyło
się wspólna pracą przy makiecie skrzyżowania.
(mm)
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa
28 marca i 25 kwietnia - Dni Otwarte w Urzêdzie Skarbowym w Krotoszynie przy ul. Polnej. W obie soboty od 9.00 do 13.00 bêdziemy mogli
uzyskaæ pomoc w wype³nianiu wniosku, zeznania, deklaracji oraz poznaæ
siedzibê urzêdu i jego organizacjê
pracy.

Mój dzielnicowy

Opisz lub namaluj Turcjê

Ma³y Piotrek pytany o to, kim zostanie w przysz³oœci, odpowiada³, ¿e bêdzie policjantem jak
tata. Marzenia o mundurze urzeczywistni³,
najpierw dzia³aj¹c w harcerstwie.

Urząd Miejski w Krotoszynie
przy współudziale Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Tureckiej jest organizatorem dwóch konkursów związanych ze współpracą Miasta i
Gminy Krotoszyn z partnerskim
miastem Bucak w Turcji.
Do jednego z nich, plastycznego, przystąpić mogą uczniowie
klas IV-VI szkół podstawowych,
do literackiego - gimnazjaliści z
terenu naszej gminy. Zainteresowane szkoły winny dostarczyć
prace plastyczne (technika dowolna, format A3, z wyłączeniem
prac przestrzennych) przedstawiające walory krajobrazów
Turcji lub prace pisemne - rozprawki (maksymalnie 2 strony
A4, czcionka TNR, wielkość 12)

28 marca w KOK-u po raz XX odbêdzie siê Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego. Pocz¹tek pokazów o
godz. 10.00, fina³ o 19.30. Bilety 10
i 5 z³.
5 kwietnia w kinie Przedwioœnie zaœpiewa Anna Maria Jopek. Pocz¹tek
koncertu - godz. 18.00, bilety w cenie 50 z³ do nabycia w Krotoszyñskim Oœrodku Kultury.
Galeria Refektarz zaprasza na wystawê ekslibrisów Jerzego Napieracza
i ekslibrisów oraz grafiki œwi¹tecznej
z kolekcji Józefa Zdunka. Wystawa
czynna do 31 marca.
Towarzystwo AMICUS zaprasza do
udzia³u w konkursie Obywatele Europy G³osuj¹ na logo projektu wraz z
has³em, wykonany w dowolnej technice film (1 minuty) oraz ulotkê w
formie pocztówki. Termin nadsy³ania
prac - 31 marca. Wiêcej informacji na
stronie: www.eurowybory2009.info

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

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

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

01
36
58
14
51
07
57

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
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999
998
997

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Muzeum Regionalne im. Hieronima
£awniczaka zaprasza na wystawê
Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna.
Wczesnoœredniowieczne uzbrojenie
i wyposa¿enie obozowe (rekonstrukcje). Wystawa bêdzie czynna do 22
kwietnia.
New Century Classics, drugi najlepiej zapowiadaj¹cy siê zespó³ 2009
roku - jak pisze amerykañski portal
muzyczny Silent Ballet - zagra 28
marca w Rozchulantynie.

www.is.krotoszyn.pl

opowiadające o historii lub
współczesności kraju.
Do udziału w każdym konkursie szkoły mogą przekazać
nie więcej niż pięć prac konkursowych. Prace muszą być opatrzone informacją: imię i nazwisko autora, szkoła oraz klasa, do
której uczeń uczęszcza. Organizatorzy czekają na dzieła do 24
kwietnia 2009r. w Wydziale
Oświaty i Spraw Społecznych
(Rynek-Ratusz, pok. nr 3). Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Wyniki konkursu
będą ogłoszone do 8 maja 2009r.
na
stronie
internetowej
www.krotoszyn.pl. Tam również
znajduje się pełny tekst regulaminów obu konkursów. (woss)

1% daj, nie odmawiaj
Sierżant Piotr Szczepaniak z
pracą policjanta zaznajomiony
był od dziecka. Po skończeniu
szkoły średniej chciał wstąpić do
policji, wtedy się nie udało. Odsłużył więc wojsko, przez jakiś
czas pracował w Straży Miejskiej
i ponownie podjął starania o
wstąpienie w policyjne szeregi.
Pozytywnie zdał konieczne testy,
uzyskał wysokie wyniki. Tak jak
wszyscy świeżo upieczeni kandydaci na policjantów odbył półroczne szkolenie, przyswajając
tajniki policyjnej pracy i w praktyce, i w teorii. Po zdaniu egzaminu końcowego rozpoczął pracę w plutonie prewencji, został
dzielnicowym. Początkowo pracował pod okiem poprzednika. Po
przyuczeniu samodzielnie radzi
sobie z problemami w dzielnicy.
- Zależy mi na tym, żeby
mieszkańcy zrozumieli, że policjant nie jest maszyną do wypisywania mandatów, lecz osobą,
która ma innym pomagać. - mówi
sierżant Szczepaniak - Lubię rozmawiać z ludźmi, a praca dzielnicowego to przede wszystkim
kontakty z mieszkańcami.
Żeby porozmawiać z nim, można
wybrać się do Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, pok.
111, lub zadzwonić na nr 725-5242.
- Czasami ludzie myślą, że z
niektórymi sprawami nie można
nic zrobić, a okazuje się, że wystarczy zaufać komuś i rozwiązanie się znajdzie - mówi Szczepaniak
Pan Piotr opiekuje się dzielnicą nr 4. Głównym problemem
w dzielnicy są parkingi niestrzeżone... raj dla złodziejaszków,
wielbicieli samochodowych części i gadżetów, od kołpaków począwszy, na samochodowym
sprzęcie skończywszy.
Trudno złapać złodzieja, bo w
takiej sytuacji to raczej ten ostatni pilnuje policjanta, ale w ubiegłym roku podczas patrolu pan
Piotr wraz ze strażnikiem miejskim na gorącym uczynku ujęli

Dzielnicowy
sier¿ant Piotr Szczepaniak
wiek 29 lat
¿ona Anna
zainteresowania: koszykówka, siatkówka, ZHP, surwiwal
Dzielnica nr 4obejmuje ulice Benicka, Jastrzêbia, Klemczaka, Mas³owskiego, Wiejska, 1 Stycznia,
23 Stycznia, os. D¹browskiego,
os. Korczaka, os. Szarych Szeregów, os. Sikorskiego

sprawcę kradzieży kołpaków.
Rewir tego dzielnicowego
obejmuje głownie osiedla mieszkaniowe. Jego zdaniem nie istnieje tu problem z blokersami. Zdarza się, że grupa młodzieży zasiedzi się do późna, robi się zbyt głośno i wtedy mieszkańcy dzwonią
na policję. Taka grupka gromadzi się szczególnie na jednym z
osiedli. Przesiadują na ławkach,
są nieco zbuntowani i zadziorni,
ale nikomu nie robią krzywdy. Jak
mówi dzielnicowy, większość z
nich jest zaniedbana przez środowisko rodzinne, nikt poświęca
im czasu. Przesiadywanie na
dworze to często ucieczka od alkoholizmu rodziców czy innych
domowych problemów...
Policyjna codzienność to odwiedziny u mieszkańców, w
pierwszej kolejności w rodzinach
z problemami, zbieranie opinii i
wywiadów dla sądu i innych instytucji. To także wizyty w świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży, współpraca ze szkołą i
krotoszyńską biblioteką .
Pytany o minusy bycia dzielnicowym długo się zastanawia i
mówi, że nie ma powodów do narzekań. Po chwili jednak znajduje bolączkę, która dotyka pewnie
większość policjantów w całej Polsce - braki w sprzęcie komputerowym. To, co stoi w komendzie, nie
jest już pierwszej młodości i często szwankuje, a protokoły, notatki i sprawozdania pisać trzeba.
Monika Menzfeld-Czubak

Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła przypomina o tym,
że możemy mieć bezpośredni wpływ na to, jak wydawane są nasze pieniądze z podatków.
1% daje nam okazję, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Towarzystwo
Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła pragnie w sposób szczególny wspierać polskie szkoły, biblioteki i organizacje polonijne na Wileńszczyźnie.
Przekazanie 1% jest bardzo proste - w drukach PIT należy wpisać w
dwóch kolejnych rubrykach nazwę: Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn
- Mejszagoła nr KRS 0000005943. W PIT 36 - rubryka 305 i 306, PIT 36L
- rubryka 105 i 106, PIT 37 - rubryka 124 i 125, PIT 38 - rubryka 58 i 59.
Okażmy serce Polakom, którzy znaleźli się poza granicami naszego
państwa i są mniejszością narodowa - często dyskryminowaną. Liczymy na Państwa przychylność.
Zarząd Towarzystwa

Nasze organizacje
Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku dochodowego za rok
2008.
KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Bartosza
Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Klaudii i
Patrycji Œwiderskich
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Micha³a
Grabowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Magdaleny Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Wiktorii
Matysiak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Dominiki
Brylewskiej
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Krotoszynie nr ident.092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F.
Libelta w Krotoszynie nr ident. 092900000806
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: 23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska cel: Hufiec KoŸmin Wlkp.
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0001544454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel: Ko³o
Krotoszyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej
miejscowoœci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski - cel:
dla Ko³a Krotoszyn
KRS 0000065247 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe - cel: dla LKS
Ceramik Krotoszyn
(red.)

www.is.krotoszyn.pl
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Cztery nowe w czwórce Wyk³ad w bibliotece

fot. Monika Menzfeld-Czubak

10 marca oddano do u¿ytku cztery sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym na poddaszu
Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

jest wykonanie docieplenia budynku wraz z wymianą stolarki
okiennej, wykonanie elewacji
oraz prac malarskich. Planowane jest dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego do wymogów
sanitarnych.
Inwestycja realizowana jest z
myślą o zlikwidowaniu dwuzmianowości w szkole, czemu głównie
posłużyć ma adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne.
Na realizację inwestycji pozyskano pożyczkę w wysokości 700 tys.
zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i gospodar(mm)
ki Wodnej w Poznaniu.

Rozstrzygnięto przetarg na
przebudowę ulic Samulskiego i Urbanowiczówny w Krotoszynie. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Gembiak-Mikstacki s.j. Na Samulskiego wykonana zostanie
jezdnia o długości ok. 460 m
i szerokości 6 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie tłuczniowej. Zakres
prac obejmuje również wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego (jednostronnie) oraz
chodnika z kostki betonowej
(jednostronnie). Na ul. Urbanowiczówny zaplanowano
budowę jednostronnie ciągu
pieszo-rowerowego oraz jednostronnie chodnika z kostki betonowej na odcinku ok.
150 m

Najważniejszą tezą książki jest
przekonanie autora, że relacje między sferą świętą a świecką stanowią zasadniczy temat twórczości
Tomasza Manna, są jego przesłaniem pod adresem przyszłej kultury i cywilizacji oraz służą mu jako
punkt wyjścia do rozważań na temat nazizmu.
Jacek Kępa jest znanym mieszkańcem Krotoszyna, mimo iż
mieszka tu od niedawna (2002 r.).
Jest naczelnikiem Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. Podczas wykładu z wielką pasją i entuzjazmem
przedstawił uczestnikom postać pisarza - historię jego życia, jego rodziny, powstawania dzieł, a wszystko to na tle wydarzeń I i II wojny
światowej. Uczestnicy z ogromnym
zainteresowaniem słuchali ciekawego wykładu. Na zakończenie słuchacze zadawali pytania, na które
pan Jacek szczegółowo odpowiadał.
Ewa Bukowska

18 marca okaże się, kto zajmie się remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta
i gminy Krotoszyn w br.
Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się o godz.
11.00 w Urzędzie Miejskim.

fot. Marcin Laska

Jak mówi dyrektor placówki
Elżbieta Kubiak, w nowych klasach będą się uczyć najmłodsze
dzieci.
Modernizacja szkoły realizowana jest w cyklu trzyletnim 2008
- 2010. W 2008 roku przeprowadzono remont dachu, zlikwidowano kotłownię (w pomieszczeniu
po niej planowane jest uruchomienie pracowni komputerowej)
oraz zamontowano nową instalację c.o, którą podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zakończenie robót planowane jest na 31 lipca przyszłego
roku. Do tego czasu konieczne

10 marca w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się wykład dr.
Jacka Kępy na temat „Życie i twórczość Tomasza Manna”. Dyrektor
biblioteki Ewa Bukowska powitała wszystkich licznie zgromadzonych gości oraz przedstawiła sylwetkę wykładowcy. Następnie poddała pod rozważanie słowa Tomasza Manna „Artysta podobny jest
księciu, ponieważ podobnie jak on
wiedzie żywot reprezentacyjny”,
od których to rozpoczął swoje wystąpienie pan Jacek.
Prelegent od wielu lat pasjonuje się twórczością niemieckiego pisarza, napisał 10 publikacji na ten
temat, a ich podsumowaniem była
praca doktorska „Światopogląd
protestanckiego konserwatyzmu
mieszczańskiego jako fundament
twórczości Tomasza Manna”. Stała się ona podstawą opublikowanej jesienią ubiegłego roku książki „Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna”.

Krótko

Droga do ¿³obka
Od zeszłego tygodnia suchą
stopą będą mogli dotrzeć do krotoszyńskiego żłobka na osiedlu Sikorskiego rodzice ze swoimi pociechami, korzystając z przejścia od
ul. 23 Stycznia (koło szkoły).
Na zlecenie Urzędu Miejskiego
chodnik dla pieszych oraz przejazd
dla samochodów w pobliżu żłobka
wyłożono kostką brukową. Dodatkowo w trakcie prac udało się wygospodarować kilka miejsc parkingowych, co powinno ucieszyć
zwłaszcza osoby dowożące dzieci

Sukcesy bo¿aciñskiej
B³yskawicy

do żłobka samochodami. Zakończenie prac planowane było na
koniec maja. Wykonujący inwestycję zwycięzca zeszłorocznego przetargu - krotoszyńska firma Gembiak-Mikstacki - przeprowadził ją
jednak wcześniej. W ubiegły poniedziałek (9 marca) nastąpił odbiór
drogi. Wybudowanie drogi kosztowało gminę 351 tys. zł brutto. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. Wykonany dodatkowo parking kosztował 50 tys. zł.

16 marca - w dniu ukazania
się IS - rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie czystości
dróg gminnych, krajowych i
powiatowych na terenie miasta Krotoszyna w 2009 r.
Do 20 marca KOK czeka na
oferty obsługi dwóch imprez
plenerowych: Dni Krotoszyna i Krotoszyn FOLK Festival 2009. Oferty winny powinny zawierać propozycje kompleksowej obsługi handlowej
i stoisk rozrywkowych. Obowiązkowym elementem Dni
Krotoszyna jest Lunapark
„Robland” z Leszna. Imprezy odbędą się na krotoszyńskim Błoniu. Obie oferty
muszą zawierać możliwość
zaangażowania podmiotów
lokalnych. Bliższe informacje - tel. 062 725-20-17.

(mm)

Seniorki œwi¹tecznie
fot. archiwum

5 marca odby³o siê w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej spotkanie z
okazji Dnia Kobiet w ramach programu „Zawsze aktywni”.

W rozgrywanych ostatniego
dnia lutego Otwartych Mistrzostwach Koźmina Wlkp. w tenisie stołowym Dominika Szczotka - reprezentantka LZS Bożacin zajęła pierwsze miejsce w
kategorii seniorek. Dominika
była lepsza od zawodniczki
drugoligowego zespołu Czwórka Jarocin.

Duży sukces odniosła też
młodsza reprezentantka bożacińskiej Błyskawicy. Paulina
Robak zajęła drugie miejsce w
kategorii skrzatów (do lat 10)
w XVIII Ogólnopolskim Memoriale Bożeny Kurek w tenisie
stołowym. Zawody odbyły się 6
marca w Wysocku Małym.
(zp)

Dyrektor biblioteki Ewa
Bukowska przywitała zgromadzonych gości, a burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś złożył
przybyłym kobietom życzenia
z okazji święta. Uczestnicy
obejrzeli krótkie przedstawienie teatralne wykonane przez
uczestników kursu teatralnego, słuchaczy Uniwersytetu III
wieku, pod kierunkiem Wojciecha Szuniewicza, dyrektora
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Kolejnym elementem wieczoru był koncert piosenek po-

etyckich oraz piosenek Marka
Grechuty pod kierunkiem Stanisława Szelągowskiego w wykonaniu młodzieży. Starosta
Leszek Kulka złożył obecnym
paniom życzenia z okazji ich
święta, po czym wszyscy przy
kawie i herbacie oraz słodkich
wypiekach przygotowanych
przez uczestniczki podzielili
się wrażeniami na temat występów. Niespodzianką dla pań
było przybycie Eulalii Staszak
i Martyny Majner z Salonu Kosmetycznego przy ul. Wąskiej

w Krotoszynie, które zrobiły
paniom makijaż, oraz Urszuli
Kowal, która zaprezentowała
kosmetyki firmy AVON.
Wszystkie panie z uśmiechami
opuściły bibliotekę.
Serdecznie zapraszamy
chętnych seniorów na kolejne
spotkanie, które odbędzie się
2 kwietnia o godz. 16.00 pod
hasłem „Święta za pasem, czyli czas się wziąć do roboty”.
Będziemy robili stroiki i inne
świąteczne ozdoby.
Ewa Bukowska
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Komu na z³oœæ...

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Krotoszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 100/12 obręb: Biadki, o powierzchni 3,5678
ha, księga wieczysta KW 34345, - stanowiącej własność Skarbu
Państwa, która jest w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy
Krotoszyn; przeznaczenie - tereny rolnicze (R IIIa - 2,8598, R IIIb
- 0,7080 ha).

9 marca w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie w sprawie planu
gospodarki odpadami dla po³udniowej czêœci Wielkopolski i dzia³añ
Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Uczestnikami byli przedstawiciele
Zwi¹zku, Urzêdu Marsza³kowskiego i Ostrowa Wlkp.

fot. Izabela Bartoœ

Cena wywoławcza za wydzierżawienie nieruchomości wynosi równowartość 28 q żyta w stosunku rocznym.
Termin wnoszenia dzierżawy do 31 marca każdego roku.

Celem narady było skonfrontowanie bliskich już realizacji
planów Związku z wąskimi możliwościami, jakie oferuje mu aktualny plan gospodarki odpadami. Bowiem mimo kilku lat funkcjonowania Związku Gmin i oficjalnego informowania o jego zamierzeniach - prowadzących do
wspólnej gospodarki odpadami kilkunastu gmin - Urząd Marszałkowski nie przewiduje powstania
związkowego zakładu odpadów na
naszym terenie.

Zwi¹zek jest przygotowany...
O dotychczasowych działaniach Związku i ich efektach mówił
najwięcej przewodniczący zarządu
i burmistrz Krotoszyna Julian
Jokś. Przypomniał też, że rejestracji dokonano w 2004 roku, ale poprzedziły ją wielokrotne spotkania
gmin założycielskich, więc historia
tego gremium datuje się od roku
2000. Od rejestracji aż do chwili
obecnej Związek informował o
swoich zamierzeniach Urząd Marszałkowski i uczestniczył w spotkaniach z jego urzędnikami. Niezmiennie wnioskowano na nich o
dostosowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do potrzeb potężniejącego Związku.
Warunkiem aplikowania o fundusze unijne na budowę nowoczesnego zakładu odpadów - co jest
tutaj podstawą wszystkich działań
- jest zagwarantowanie przyszłemu zakładowi 150-tysięcznej populacji producentów śmieci. Mimo
kilku przetasowań w składzie
Związku, ten postulat był spełniany od samego początku. Gminy nie
mogą jednak wystąpić o dofinansowanie inwestycji, jeśli nie jest
ona zgodna z planami wojewódzkimi, z czym mamy tutaj do czynienia.

... Urz¹d nie...
Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie przedstawiali na spotkaniu Hanna
Grunt, dyrektor Departamentu
Środowiska, i Tadeusz Kołodziej,
również z tego Urzędu. Zgodnie
z aktualnym planem na terenie
południowej Wielkopolski może
funkcjonować tylko jeden zakład,
określany jako ZZO SulmierzyceOstrów Wlkp. Taki zapis burmistrz Jokś kilkakrotnie nazwał
sztucznym, bowiem nie odzwierciedla on blisko dziewięciu lat rozmów i przygotowań prowadzonych przez gminy członkowskie,
a o czym informowano regularnie
Urząd Marszałkowski. Nie
uwzględnia on także kosztów poniesionych na zaawansowane już
przygotowania do inwestycji.

... a Ostrów chce sam
Ostrów prowadzi własną gospodarkę śmieciami i planuje rozbudowę swojego zakładu, zatem
nie pod drodze mu do Związku
Gmin. Potwierdzali to obecni na
spotkaniu wiceprezydent Ostrowa
Stanisław Krakowski i prezes MZO
Andrzej Strykowski. Odrębność
Ostrowa wiąże się także z ekonomicznym podejściem sąsiedniego
powiatu do sprawy odpadów, co wytknął ostrowianom na spotkaniu
Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina Wlkp.
Bardzo trudno będzie jednak
sąsiadowi samodzielnie wystąpić o
dofinansowanie rozbudowy, gdyż
tamtejszy zakład nie ma zagwarantowanego minimum populacyjnego
- może liczyć co najwyżej na 130 tys.
grupę producentów odpadów.
Związek zaś składa się obecnie z
17 gmin, zamieszkiwanych łącznie
przez 212 tys. osób.

Co dalej?
- Urząd Marszałkowski nie
dostosował przez te lata planu
wojewódzkiego do naszych postulatów - podkreślał burmistrz
Jokś. - Komu w ten sposób zrobiliście na złość?
- Nie byłoby akceptacji społecznej
dla takich zamierzeń - tłumaczyła dyrektor Grunt.
- Niech Związek wejdzie z nami w
spółkę - proponowali przedstawiciele Ostrowa.
- Nie godzę się na to - odrzucał ofertę burmistrz Koźmina. - Scalanie
Związku, przekonanie radnych,
mieszkańców... Czy ma pan pojęcie, ile to lat pracy, godzin spotkań,
ile wyjazdów? - A co z pieniędzmi,
które Związek wydał na przygotowanie do inwestycji? - pytał burmistrz Krotoszyna. - Co z dokumentami i umowami, które już zostały podpisane?
- Najprościej by było, gdyby
Ostrów przystąpił do Związku - I
tak nie ma dostatecznej liczby
mieszkańców na swój zakład stwierdził Tadeusz Kołodziej z
Urzędu Marszałkowskiego.
- Nie rozważaliśmy takiej możliwości - odpowiedział oględnie wiceprezydent Ostrowa.
- Nawet gdybyśmy utworzyli spółkę z Ostrowem, nie damy rady
przygotować wniosku o dofinansowanie, bo nie zdążymy - oceniał
burmistrz Jokś. - Nie damy też
rady wypełnić wniosku, tam są
karkołomne wyliczenia sięgające roku 2005...
Przedstawiciele Ostrowa
zaproponowali następne spotkanie ze Związkiem, w mniejszym gronie. Związkowcy uzależnili to od decyzji, jaką podejmą członkowie Związku na
zwołanym w tym celu walnym
Izabela Bartoś
spotkaniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium gotówką w wysokości 400 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (pokój nr 26) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501
5855. Termin wniesienia wadium upływa 31 marca 2009 roku o
godz. 13.00. Za wniesienie wadium uważa się zaksięgowanie środków na koncie tutejszego Urzędu w terminie wniesienia wadium.
2. Złożenie „Oświadczenia przystępującego do przetargu”.
Z lokalizacją nieruchomości można zapoznać się 30 marca br.
w godz. od 12.00 do 12.30, po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr.
tel. 062 7227475.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia umowy dzierżawy.
Przetarg odbędzie się 2 kwietnia 2009 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, sala nr 40.
Umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg, zostanie zawarta na 9 lat.
Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg - Wielowieœ
Burmistrz Krotoszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury (sala
widowiskowa, hol, sanitariaty wraz z zapleczem) usytuowanym
na działce nr 101/19 - arkusz mapy 1, obręb: Wielowieś o powierzchni 0,94 ha, księga wieczysta KW 32746 - stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza za wydzierżawienie ww. pomieszczeń wynosi
1 000 zł miesięcznie + podatek VAT w wysokości 22%, waloryzowana raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Termin wnoszenia dzierżawy - do 15 każdego miesiąca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium gotówką w wysokości 500 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (pokój nr 26) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 50 1090 1157 0000 0000 1501
5855. Termin wniesienia wadium upływa 31 marca 2009 roku o
godz. 13.00. Za wniesienie wadium uważa się zaksięgowanie środków na koncie tutejszego Urzędu w terminie wniesienia wadium.
2. Złożenie „Oświadczenia przystępującego do przetargu”.
Z lokalizacją nieruchomości można zapoznać się 25 marca br. w
godz. od 12.00 do 12.30, po wcześniejszym zgłoszeniu po nr. tel.
062 7227475.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia umowy dzierżawy.
Przetarg odbędzie się 2 kwietnia 2009 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, sala nr 40.
Umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg, zostanie zawarta na 5 lat.
Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
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